
Zasady kwalifikacji do Reprezentacji Polski EXTREME SLALOM 

Seniorów, U23, Juniorów 

na sezon 2022 

 
 

1 
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Kwalifikacje mają na celu wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w konkurencjach 

indywidualnych Extreme Slalom K1M i K1W. 

 

1. Zawody kwalifikacyjne do Reprezentacji Polski Extreme Slalom na sezon 2022 we wszystkich 

kategoriach wiekowych odbędą się w Krakowie podczas zawodów „Krakowskie Slalomy”  

w terminie 30.04-1.05.2022. Zawody te rozegrane zostaną w formacie „Open” zgodnie  

z obowiązującymi przepisami rozgrywania zawodów Extreme Slalom. 

 

2. Najlepszy zawodnik i zawodniczka rankingu kwalifikacji do Reprezentacji Polski w slalomie 

w konkurencjach K1M i K1W w każdej kategorii wiekowej otrzymuje prawo do udziału  

i reprezentowania kraju w Extreme Slalom. 

 

3. Kwalifikacje do ME Sen Liptovsky Mikulas (SVK), ME U23, Juniorów Cz. Budejovice (CZE). 

Każdy kraj ma prawo zgłosić po trzech zawodników K1M i po trzy zawodniczki w K1W.  

Do ME przez PZKaj zostanie zgłoszonych po dwóch zawodników/zawodniczek wyłonionych  

w kwalifikacjach krajowych Extreme Slalom oraz po jednym zawodniku/zawodniczce, którzy 

wygrają kwalifikacje krajowe w slalomie kajakowym na sezon 2022. 

 

4. Kwalifikacje do MŚ Sen Augsburg (GER), MŚ U23 i Juniorów Ivrea (ITA), PŚ Praga (CZE), 

Kraków (POL), Tacen (SLO), Pau (FRA), La Seu D’Urgel (ESP). 

Każdy kraj ma prawo zgłosić do MŚ i PŚ po czterech zawodników w K1M i po cztery 

zawodniczki w K1W. 

Do MŚ i PŚ przez PZKaj zostanie zgłoszonych po dwóch zawodników/zawodniczek 

wyłonionych w kwalifikacjach krajowych Extreme Slalom, po jednym 

zawodniku/zawodniczce, którzy wygrają kwalifikacje krajowe w slalomie kajakowym na 

sezon 2022 oraz czwarty zawodnik/zawodniczka zaproponowany przez trenera koordynatora 

Extreme Slalom Piotra Prusaka oraz trenera głównego Reprezentacji Polski w slalomie 

kajakowym Jakuba Chojnowskiego. 

 

5. W sytuacji gdy zakwalifikowany do Reprezentacji zawodnik/zawodniczka z różnych przyczyn 

nie będzie startował/a w zawodach, jego/jej miejsce może zastąpić kolejna osoba z rankingu 

Extreme Slalom. 

 

6. W przypadku, gdy zwycięzca kwalifikacji do Reprezentacji w Slalomie, uprawniony do startu 

w zawodach Extreme Slalom z różnych przyczyn nie wystartuje w zawodach Extreme Slalom, 

to o zgłoszeniu innego zawodnika z grupy Slalomu decyzję podejmą koordynator Extreme 

Slalom Piotr Prusak oraz trener główny Reprezentacji Polski w slalomie kajakowym Jakub 

Chojnowski. 

 

7. W kwalifikacjach do Reprezentacji EXTREME SLALOM mogą wziąć udział tylko 

zawodnicy/zawodniczki będący obywatelami Polski, mający aktualną licencję zawodniczą 

PZKaj. 

 

8. Zarząd PZKaj podejmie ostateczną decyzję, dotyczącą liczby zawodników i zawodniczek 

zgłoszonych do udziału w wyżej wymienionych zawodach oraz o ewentualnym sfinansowaniu 

ich udziału z budżetu PZKaj. 
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9. W przypadku braku możliwości rozegrania kwalifikacji w podanym wyżej terminie, np.  

z powodu powodzi lub innych niesprzyjających warunków atmosferycznych lub obostrzeń 

związanych z pandemią zostanie wyznaczone inne miejsce i termin zawodów. Decyzję o innym 

miejscu i terminie zawodów podejmą wspólnie wiceprezes ds. slalomu kajakowego Bogusław 

Popiela, koordynator Extreme Slalom Piotr Prusak oraz trener główny Reprezentacji Polski  

w slalomie kajakowym Jakub Chojnowski. 

 

10. Zasady kwalifikacji do Reprezentacji Polski w Extreme Slalomie na 2022 rok obowiązują  

z dniem zatwierdzenia ich przez Zarząd PZKaj. 

 

Uwaga:  

Prawo interpretacji ustaleń zawartych w powyższych zapisach kwalifikacji do reprezentacji w Extreme 

Slalom w konkurencji K1M, K1W przysługuje Zarządowi PZKaj, którego decyzje są ostateczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
System kwalifikacji do Reprezentacji Polski  

w Extreme Slalom sporządził: 

koordynator Extreme Slalom  

Piotr Prusak 

 

 

 

 

  


