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Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski seniorów,  

w tym U-23, w kajakarstwie klasycznym w 2021 roku 
 

 

 

 

 
W 2021 roku zasady kwalifikacji zawodniczek i zawodników (seniorzy i U-23) do reprezentacji Polski  

w kajakarstwie klasycznym (sprint kajakowy), dotyczyć będą wyłonienia grupy na najważniejsze 

imprezy międzynarodowe ujęte w programie szkolenia kadry narodowej seniorów i U-23 na rok 2021, 

w tym ME Seniorów, PŚ ICF 2021, ME U-23, MŚ U-23, MŚ Seniorów. Kwalifikacje odbywać się 

będą w konkurencjach K1 i C1, oddzielnie dla następujących grup: kajakarki, kajakarze, kanadyjkarki, 

kanadyjkarze.   

Imienne kwalifikacje do udziału w Igrzyskach XXXII Olimpiady Tokio 2020 odbywać się będą wg 

reguł ujętych w dokumencie „Krajowe Zasady Kwalifikacji do Reprezentacji Polski na Igrzyska 

XXXII Olimpiady Tokio 2020 – Sprint Kajakowy”.     

 

I. Etap: 2 Puchar Polski – Ogólnopolskie Wiosenne Regaty Konsultacyjne Seniorów 

(RKS), COS/OPO Wałcz, 23-25.04.2021 
 

Kajakarki 

Konkurencje:  K1 2000m 

  K1 1000m 

  K1 500m 

  K1 200m (*) 

- Przejazdy indywidualne w K1 na dystansie 1 x 2000m i 1 x 1000m z 10 minutową przerwą 

pomiędzy wyścigami;   

- Czasy uzyskane w przejeździe indywidualnym na dystansie 2000m, stanowią podstawę kwalifikacji 

do wyścigów finałowych na dystansie 1000m;  

- Czasy uzyskane w przejeździe indywidualnym na dystansie 1000m, stanowią podstawę kwalifikacji 

do  wyścigów finałowych na dystansie 500m; 

- Wyścigi finałowe: A, B i C na dystansie 1000m, zostaną rozegrane wg miejsc zajętych  

w wyścigu indywidualnym na dystansie 2000m. Tory w finałach zostaną przydzielone wg klucza: 

pierwszy czas z przejazdu na 2000m - tor nr 5 w finale A, drugi czas – tor nr 4 w finale A, trzeci czas - 

tor nr 6 itd., 10 czas – tor nr 5 w finale B, itd.; 

- Wyścigi finałowe: A, B i C na dystansie 500m, zostaną rozegrane wg zajętych miejsc w wyścigu 

indywidualnym na dystansie 1000m. Tory w finałach zostaną przydzielone wg klucza: pierwszy czas  

z przejazdu na 1000m - tor nr 5 w finale A, drugi czas – tor nr 4 w finale A, trzeci czas - tor nr 6 itd., 

10 czas – tor nr 5 w finale B, itd. 
 

(*) dla celów szkoleniowych zostaną rozegrane 2wyścigi na dystansie 200m (finał A i B); 

Kwalifikacja do ww. wyścigów: 

- Finał A - K1 200m – 9 zawodniczek z najlepszymi czasami z finałów A i B na dystansie 500m, 

- Finał B – K1 200m – zawodniczki z czasami 10-18 w finałach A i B na dystansie 500m. 

Przydział torów wg klucza: najlepszy czas na 500m – 5 tor, drugi czas - 4 tor, 3 czas – 6 tor, itd.  
 

Regaty będą wstępną kwalifikacją do reprezentacji narodowej kobiet – kajakarek, oddzielnie dla grupy 

seniorek i U-23. Na podstawie wyników obsadzonych zostanie 14 miejsc, na które kwalifikuje się 

pierwszych 12 zawodniczek wyłonionych według punktacji z rankingu (tab. nr 1), w którym 

uwzględniono miejsca uzyskane: 

 w przejazdach indywidualnych – suma czasów z wyścigów 2000m i 1000m, 

 w wyścigach finałowych K1 1000m, 

 w wyścigach finałowych K1 500m, 

w tym zwyciężczynie finałów K1 500m i K1 1000m oraz po 2 zawodniczki z grupy seniorek i U-23, 

zakwalifikowane na wniosek trenerów prowadzących.  



 

Zatwierdzone przez Zarząd PZKaj uchwałą elektroniczną nr 19/2021/E z dnia 27.05.2021 r. 

 

Liczba zawodniczek powołanych na poszczególne akcje szkoleniowe, będzie uzależniona od 

możliwości finansowych oraz polityki startowej PZKaj.  

Punktacja: 

 K1 2000m i K1 1000m – suma czasów 

 K1 1000m – wg miejsca zajętego w finale 

 K1 500m – wg miejsca zajętego w finale 

Uwaga: 1 miejsce w finale B jest miejscem 10, itd., pierwsze w finale C jest miejscem 19, itd. 
 

Tabela nr 1 / Punktacja – kajakarki 
 

Miejsce 
Suma czasów przejazdów 

indywidualnych 

(2000m + 1000m) 

Punkty 
Miejsce 

Wyścigi finałowe 1000m 
Punkty 

Miejsce 

Wyścigi finałowe 500m 
Punkty 

1 27 1 27 1 27 

2 26 2 26 2 26 

3 25 3 25 3 25 

4 24 4 24 4 24 

5 23 5 23 5 23 

6 22 6 22 6 22 

7 21 7 21 7 21 

8 20 8 20 8 20 

9 19 9 19 9 19 

10 18 10 18 10 18 

11 17 11 17 11 17 

12 16 12 16 12 16 

13 15 13 15 13 15 

14 14 14 14 14 14 

15 13 15 13 15 13 

16 12 16 12 16 12 

17 11 17 11 17 11 

18 10 18 10 18 10 

19 9 19 9 19 9 

20 8 20 8 20 8 

21 7 21 7 21 7 

22 6 22 6 22 6 

23 5 23 5 23 5 

24 4 24 4 24 4 

25 3 25 3 25 3 
 

Uwaga: Liczba przyznawanych punktów będzie modyfikowana w zależności od ilości startujących zawodniczek, 

np. przy 20 zawodniczkach - za 1 miejsce 20 pkt., itd. 

 
Kanadyjkarki 
Konkurencje:  C1 500m  

  C1 200m 

Rozegrane zostaną wyścigi kwalifikacyjne, półfinały i finały (A i B, ew. C). 

Regaty będą wstępną kwalifikacją do reprezentacji narodowej kobiet – kanadyjkarek (seniorki i U-23). 

Wyłoniona podczas regat grupa, która zostanie objęta szkoleniem centralnym przygotowującym do 

startów międzynarodowych w sezonie 2021, dotyczy 8 miejsc, na które kwalifikuje się pierwszych  

6 zawodniczek wyłonionych według punktacji z rankingu (tab. nr 2), w którym uwzględniono miejsca 

uzyskane w wyścigach finałowych C1 500m i C1 200m, w tym zwyciężczynie z obu dystansów oraz  

2 zawodniczki na wniosek trenera głównego kadry narodowej. Przy kwalifikacji zawodniczki na 

wniosek trenera kadry narodowej, będzie brana pod uwagę strona z której zawodniczka wiosłuje, co 

może być istotne przy tworzeniu osad C2. Musi ona jednak uplasować się w rankingu (tab. nr 2) nie 

dalej niż na 10 miejscu.  
 

Liczba zawodniczek powołanych na poszczególne akcje szkoleniowe, będzie uzależniona  

od możliwości finansowych oraz polityki startowej PZKaj.  
 

Punktacja: 

 C1 500m – wg miejsca zajętego w finale 

 C1 200m – wg miejsca zajętego w finale 
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Uwaga: 1 miejsce w finale B jest miejscem 10, itd., pierwsze w finale C jest miejscem 19, itd. 
 

 

Tabela nr 2 / Punktacja kanadyjkarki 
 

Miejsce 

Wyścigi finałowe 500m 
Punkty 

Miejsce 

Wyścigi finałowe 200m 
Punkty 

1 18 1 18 

2 17 2 17 

3 16 3 16 

4 15 4 15 

5 14 5 14 

6 13 6 13 

7 12 7 12 

8 11 8 11 

9 10 9 10 

10 9 10 9 

11 8 11 8 

12 7 12 7 

13 6 13 6 

14 5 14 5 

15 4 15 4 
 

Uwaga: Liczba przyznawanych punktów będzie modyfikowana w zależności od ilości startujących zawodniczek, 

np. przy 20 zawodniczkach - za 1 miejsce 20 pkt., itd. 

 
Kajakarze 

Konkurencje:  K1 1000m  

  K1 500m 

  K1 200m 

Rozegrane zostaną wyścigi kwalifikacyjne, półfinały i finały (A i B, C). 

Regaty będą wstępną kwalifikacją do reprezentacji narodowej kajakarzy. Wyłoniona podczas regat 

grupa, która zostanie objęta szkoleniem centralnym przygotowującym do startów międzynarodowych 

w sezonie 2021, dotyczy 19 miejsc (seniorzy i U-23),  na które kwalifikuje się: 

 pierwszych 5 zawodników z finału A w konkurencji K1 1000m, 

 pierwszych 5 zawodników z finału A w konkurencji K1 500m, 

 pierwszych 5 zawodników z finału A w konkurencji K1 200m. 

W przypadku, kiedy powtórzą się ci sami zawodnicy w grupie kwalifikowanej na podstawie wyników 

z różnych dystansów, w ich miejsce zostaną powołani zawodnicy z kolejnych miejsc. 

Na miejsca 16, 17, 18 i 19 (dwa dla seniorów i dwa dla U-23) zostaną powołani zawodnicy na 

wniosek trenera głównego kadry narodowej. 

Ustalenie składów osad K2 i K4 zgłaszanych do startów międzynarodowych, nastąpi po analizie 

wyników sportowych ww. zawodów, z uwzględnieniem wyników testów wydolnościowych oraz 

testów tensometrycznych dot. techniki wiosłowania.  

Liczba zawodników powołanych na poszczególne akcje szkoleniowe, będzie uzależniona od 

możliwości finansowych oraz polityki startowej PZKaj.  

Po zakończeniu Regat PŚ ICF w Szeged/HUN (12-16.05.2021) przedstawione zostaną 

ostateczne składy osad do RP na Mistrzostwa Europy Seniorów w Poznaniu/POL (03-06.06.2021).  

 
Kanadyjkarze 

Konkurencje:  C1 1000m  

  C1 500m 

Rozegrane zostaną wyścigi kwalifikacyjne, półfinały i finały (A i B, C). 

Regaty będą wstępną kwalifikacją do reprezentacji narodowej kanadyjkarzy (seniorzy i U-23). 

Wyłoniona podczas regat grupa, która zostanie objęta szkoleniem centralnym przygotowującym do 

startów międzynarodowych w sezonie 2021, dotyczy 14 miejsc, w tym dla zawodników U-23, na 

które kwalifikuje się: 

 pierwszych 6 zawodników z finału A w konkurencji C1 1000m, 

 pierwszych 6 zawodników z finału A w konkurencji C1 500m 
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W przypadku, kiedy powtórzą się ci sami zawodnicy w grupie kwalifikowanej z wyścigów finałowych 

na dystansie 1000m i 500m, wówczas w ich miejsce zostaną powołani zawodnicy z kolejnych miejsc. 

Na miejsca 13 i 14 zostaną powołani zawodnicy na wniosek trenera głównego kadry narodowej. 

Przy kwalifikacji zawodników na wniosek trenera kadry narodowej, będzie brana pod uwagę strona  

z której wiosłują zawodnicy, w celu zachowania odpowiedniej proporcji wiosłujących z prawej i lewej 

strony, co jest istotne przy doborze zawodników do osad C2. 

Liczba zawodników powołanych na poszczególne akcje szkoleniowe, będzie uzależniona od 

możliwości finansowych oraz polityki startowej PZKaj.  

 
II. Etap: 3. Puchar Polski – Regaty Kontrolne w Sprincie Kajakowym (RKS), Poznań/ 

Malta, 29.05.2021 
 

Kajakarki 

Regaty Kontrolne w Sprincie Kajakowym, będą dla grupy kobiet w konkurencjach kajakowych 

wewnętrznym sprawdzianem kontrolnym w warunkach zawodów ale będą również brane pod uwagę 

przez trenerów przy ustalaniu składów reprezentacji Polski na najważniejsze imprezy 

międzynarodowe w sezonie 2021. 
  

Kajakarze 

W Regatach Kontrolnych w Sprincie Kajakowym w Poznaniu (29.05.2021) wystartują zawodnicy, 

którzy nie znajdą się w składzie na ME Seniorów 2021 (Poznań, 03-06.06.2021). Podczas tych regat 

zostanie zweryfikowany i uzupełniony skład zawodników, w szczególności U-23, pod kątem startu  

w Mistrzostwach Europy U-23 w Poznaniu (24-27.06.2021 r.). Do startu w Mistrzostwach Świata  

U-23 (Montemor o/Velho/POR, 03-06.09.2021) zakwalifikują się tylko finaliści ME U-23  

w Poznaniu.  
 

Kanadyjkarze 

Regaty Kontrolne w Sprincie Kajakowym w Poznaniu (29.05.2021 r.) będą dodatkową kwalifikacją do 

startu w konkurencji C1 200m na ME Seniorów w Poznaniu (03-06.06.2021) oraz na ME U-23  

w Poznaniu (24-27.06.2021); Jeżeli zwycięzcą zostanie zawodnik z grupy seniorów, to on wystartuje 

w ME Seniorów, jeżeli zwycięży młodzieżowiec (U-23), wtedy on wystartuje zarówno w ME 

Seniorów, jak i w ME U-23. 

 
III Etap: 36. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Sprincie Kajakowym (U-23),  

Poznań/ Malta 24-25.07.2021 
 

Regaty - 36. Młodzieżowe MP w Sprincie Kajakowym (U-23), zaplanowane do rozegrania  

w Poznaniu w dniach 24-25.07.2021, będą dodatkową kwalifikacją do reprezentacji narodowej 

kanadyjkarzy U-23 na MŚ w Montemor o/Velho. Wyłoniona podczas regat grupa, która zostanie 

objęta szkoleniem centralnym przygotowującym do startów w MŚ dotyczy 8 miejsc dla zawodników 

U-23, na które kwalifikuje się pierwszych  6 zawodników w klasyfikacji wg. rankingu oraz dwóch 

zawodników, którzy zostaną powołani na wniosek trenera głównego kadry narodowej. 
 

Przy kwalifikacji zawodników na wniosek trenera kadry narodowej, będzie brana pod uwagę strona 

z której zawodnik wiosłuje, w celu zachowania odpowiedniej proporcji wiosłujących z prawej i lewej 

strony, co jest istotne przy doborze zawodników do osad C2 i C4. 

 Liczba zawodników powołanych na poszczególne akcje szkoleniowe, będzie uzależniona od 

możliwości finansowych oraz polityki startowej PZKaj. 
 

Zasady szczególne: 
 

1. Zarząd PZKaj ma prawo do zmniejszenia liczby powoływanych i szkolonych zawodniczek  

i zawodników w zależności  od posiadanego budżetu. 
 

2. Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZKaj, 

którego decyzje są ostateczne. 


