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I. Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski w parakajakarstwie w 2022 roku 

 

W 2022 roku zasady kwalifikacji zawodniczek i zawodników do reprezentacji Polski  

w parakajakarstwie dotyczyć będą wyłonienia grupy reprezentantów na najważniejsze imprezy 

międzynarodowe, rozgrywane w 2022 roku –PŚ, MŚ i ME . Kwalifikacje przeprowadzone zostaną  

w grupach, konkurencjach olimpijskich. 

 

Etap 1 

Zgodnie z zasadami powoływania do grupy szkoleniowej i wstępnej Reprezentacji Narodowej PZKaj 

w poszczególnych grupach i konkurencjach określonych w zapowiedzi 1. Pucharu Polski  

w Parakajakarstwie Ogólnopolskich Wiosennych Regat Konsultacyjnych Parakajakarzy w COS OPO 

Wałcz 22-24.04.2022, wybrane zostaną grupy zawodników i zawodniczek przewidzianych do 

szkolenia centralnego, przygotowującego do startów międzynarodowych w sezonie 2022. 

Do startu w Pucharze Świata w Poznaniu kwalifikują się pierwsze dwa miejsca z sumy punktów  

w danej konkurencji i grupie startowej. Zawodników i zawodniczki z kolejnych miejsc trener główny 

może powołać na zawody w celu przeprowadzenia klasyfikacji międzynarodowej.  

Ostateczną reprezentację na Puchar Świata w Poznaniu zatwierdza Zarząd PZKaj na podstawie 

wyników 1 Pucharu Polski, możliwości finansowych Związku i rekomendacji trenera głównego. 

 

Etap 2 

Reprezentację na MŚ w Parakajakarstwie Halifax/ Kanada w 2022 roku ustala się na podstawie 

wyników XI Mistrzostw Polski w Parakajakarstwie będących II Regatami Eliminacyjnymi. 

Ostateczny skład Reprezentacji zatwierdza Zarząd PZKaj na podstawie możliwości finansowych 

Związku i rekomendacji trenera głównego. Przewidziane są dwie ścieżki kwalifikacji: 

1. Zajęcie miejsc 1-2 w danej konkurencji z jednoczesnym zachowaniem minimum określonym  

w tabeli limitów czasu. W przypadku bardzo wyrównanej rywalizacji lub w związku  

z następstwem nieszczęśliwych zdarzeń uniemożliwiającym zawodnikom uczciwą rywalizację 

trener główny ma prawo do przeprowadzenia dodatkowych sprawdzianów. Wyścigi 

rozstrzygające zostaną zarejestrowane w postaci nagrań wideo.                         

2. Zajęcie miejsc 1-2 w danej konkurencji bez uzyskania minimum określonego w tabeli.  

W przypadku małych różnic między zawodnikami miejsc 1-4 trener główny ma prawo do 

ponownego zweryfikowania poziomu sportowego w drugim terminie.  

 

Etap 3 

Reprezentację na ME w Parakajakarstwie Monachium/Niemcy w 2022 roku ustala się na podstawie 

wyników II Regat Eliminacyjnych i rezultatów osiągniętych podczas MŚ Halifax/Kanada. Skład może 

ulec zmianom w zależności od bieżącego poziomu sportowego zawodników, możliwości finansowych 

Związku oraz polityki rozwojowej dyscypliny.  

 

Kryteria ogólne (do kadry narodowej): 

1. Posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. 
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2. Posiadanie klasyfikacji narodowej nadanej na podstawie testów przeprowadzonych przez zespół 

trenerów – dotyczy nowych zawodników. W celu przeprowadzenia klasyfikacji przed Regatami 

Eliminacyjnymi organizacja zgłaszająca powinna skontaktować się z Trenerem Głównym.  

3. Posiadanie klasy międzynarodowej nadanej przez panel klasyfikacyjny w czasie regat 

międzynarodowych- zapis w Master List ICF 

https://www.canoeicf.com/sites/default/files/classification_master_list.pdf 

4. Posiadanie aktualnej licencji zawodniczej PZKaj. 

5. Aktualne – udokumentowane  badania sportowo- lekarskie. 

6.  Ukończenie co najmniej 16 r. ż w dniu rozpoczęcia imprezy międzynarodowej (PŚ, ME, MŚ). 

7. Zawodnicy i zawodniczki rywalizują na łodziach zgodnie z regulaminem „ICF Paracanoe Rules 

2022” https://www.canoeicf.com/sites/default/files/rules_paracanoe_2022.pdf 

 

Dopuszczalne wymiary i waga łodzi regatowych w parakajakarstwie: 

 Kajak (K) Kanadyjka (V) 

Maksymalna długość 520 cm 730 cm 

Minimalna szerokość 50 cm*  

Minimalna waga 12 kg 13 kg** 

*mierzona 10 cm od spodu kadłuba  

** waga całego zestawu (kadłub, rury, ama) 

 

Klasyfikacyjny Zespół Trenerów 

Zespół złożony z trzech osób w skład którego wchodzą: 

1. Trener zawodnika, 

2. Trener główny, 

3. Fizjoterapeuta/ trener przygotowania motorycznego/ inny trener  

 

Do zadań zespołu należy: 

1. Określenie i nadanie krajowej grupy startowej nowym zawodnikom i zawodniczkom.  

2. Ocena stanu zindywidualizowania sprzętu startowego nowych zawodników. 

3. Kompleksowa ocena przygotowania motorycznego zawodnika i wskazanie trenerom klubowym 

metod i form ich poprawy.  

 

Przydzielanie grup startowych nowym zawodnikom odbywa się zgodnie z normami „Classification 

system and evaluation forms”- https://www.canoeicf.com/classification 

 

Oceny dokonuje się na lądzie i wodzie określając możliwości i deficyty ruchowe zawodnika.  

Testy na lądzie określają zakresy ruchów, siłę mięśniową w obrębie kończyn dolnych i tułowia.  

 

Obserwacja na wodzie dotyczy wiosłowania i opanowania technik manewrowania. Sprawdzian może 

odbyć się w formie jednostki treningowej. Ocenie podlega również sprzęt startowy zawodnika  

i elementy dodatkowe takie jak siedziska, pasy, klamry, usztywniacze i podnóżki.  

 

 

 

https://www.canoeicf.com/sites/default/files/rules_paracanoe_2022.pdf
https://www.canoeicf.com/sites/default/files/rules_paracanoe_2022.pdf
https://www.canoeicf.com/sites/default/files/rules_paracanoe_2022.pdf
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II. Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski seniorów w kajakarstwie klasycznym  

w 2023 roku 

 

W 2023 roku zasady kwalifikacji zawodniczek i zawodników do reprezentacji Polski  

w parakajakarstwie dotyczyć będą wyłonienia grupy reprezentantów i reprezentantek na najważniejsze 

imprezy międzynarodowe rozgrywane w 2023 roku – MŚ w Parakajakarstwie, ME  

w Parakajakarstwie i PŚ w Parakajakarstwie. 

 

Etap 1 

Zgodnie z zasadami powoływania do grupy szkoleniowej i wstępnej Reprezentacji Narodowej PZKaj 

w poszczególnych grupach określonych w zapowiedzi  I Regat Eliminacyjnych, wyłonione zostaną 

grupy zawodników i zawodniczek przewidzianych do szkolenia centralnego przygotowującego do 

startów międzynarodowych w sezonie 2023. 

 

Etap 2 

Na podstawie wewnętrznych startów kontrolnych i startów na regatach międzynarodowych wyłonieni 

zostaną zawodnicy i zawodniczki do startów w MŚ w Parakajakarstwie i ME w Parakajakarstwie . 

 

Etap 3 

Do 31.01.2023 r. wyznaczony zostanie ostateczny termin przeprowadzenia regat kajakowych podczas, 

których odbędą się ostateczne kwalifikacje do Reprezentacji Polski PZKaj na Mistrzostwa Świata  

i Mistrzostwa Europy rozgrywane w 2023 r. 

 

Termin w/w regat powinien mieścić się w okresie między 6 a 10 tygodniem, poprzedzającym start  

w Mistrzostwach Świata Seniorów w Sprincie Kajakowym. 

 

Kwalifikacje będą rozegrane w formie regat kajakowych zgodnie z obowiązującym regulaminem 

wyścigów kajakarstwa klasycznego w konkurencjach rozgrywanych na MŚ Seniorów. 

 

III. Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski seniorów w kajakarstwie klasycznym w 2024 

roku 

W 2024 roku zasady kwalifikacji zawodniczek i zawodników do reprezentacji Polski w kajakarstwie 

klasycznym (parakajakarstwo), dotyczyć będą wyłonienia reprezentacji na najważniejsze imprezy 

międzynarodowe rozgrywane w 2024 roku – Igrzyska Paraolimpijskie, MŚ i ME w Parakajakarstwie.  

 

Etap 1 

Zgodnie z zasadami powoływania do grupy szkoleniowej i wstępnej Reprezentacji Narodowej PZKaj 

w poszczególnych grupach określonych w zapowiedzi  I Regat Eliminacyjnych, wyłonione zostaną 

grupy zawodników i zawodniczek przewidzianych do szkolenia centralnego przygotowującego do 

startów międzynarodowych w sezonie 2024. 

 

Etap 2 

Na podstawie wewnętrznych startów kontrolnych i startów na regatach międzynarodowych wyłonieni 

zostaną zawodnicy i zawodniczki do startów w Igrzyskach Paraolimpijskich, MŚ i ME  

w Parakajakarstwie . 
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Etap 3 

Do 31.01.2024 r. wyznaczony zostanie ostateczny termin przeprowadzenia regat kajakowych podczas, 

których odbędą się ostateczne kwalifikacje do Reprezentacji Polski PZKaj na Igrzyska 

Paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy w Parakajakarstwie rozgrywane w 2024 r. 

 

Termin w/w regat powinien mieścić się w okresie między 6 a 10 tygodniem, poprzedzającym start  

w Mistrzostwach Świata w Parakajakarstwie. 

 

Kwalifikacje będą rozegrane w formie regat kajakowych zgodnie z obowiązującym regulaminem 

wyścigów kajakarstwa klasycznego w konkurencjach rozgrywanych na MŚ w Parakajakarstwie. 

 

Kwalifikacje będą rozegrane w formie regat kajakowych zgodnie z obowiązującym regulaminem 

wyścigów kajakarstwa klasycznego w konkurencjach rozgrywanych na Igrzyskach Paraolimpijskich. 

 

Zwycięscy konkurencji przeprowadzanych podczas w/w kwalifikacji mają prawo startu na Igrzyskach 

Paraolimpijskich Paryż 2024, MŚ i ME w Parakajakarstwie, w 2024 r. 

 

W konkurencjach, w których nie rozegrano biegów z różnych względów, a które rozgrywane będą na 

IPO, MŚ i ME, trener główny danej grupy szkoleniowej wyznaczy osady reprezentacji Polski na 

podstawie wewnętrznych startów kontrolnych w konkurencjach rozgrywanych na IPO, MŚ i ME. 

 

OSADY, KTÓRE WYWALCZĄ KWALIFIKACJĘ PARAOLIMPIJSKĄ W OSTATNICH 

REGATACH KWALIFIKACYJNYCH ROZGRYWANYCH W 2024 ROKU, MAJĄ 

ZAPEWNIONY START W IGRZYSKACH PARAOLIMPIJSKICH PARYŻ 2024 I NIE 

PODLEGAJĄ DALSZYM KWALIFIKACJĄ DO REPREZENTACJI. 

 

Zasady szczególne: 

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

i zawodników w zależności od posiadanego budżetu. 

2. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń geopolitycznych, obostrzeń pandemicznych, 

czy innych czynników mających wpływ na przeprowadzenie kwalifikacji do Reprezentacji Polski 

zgodnie z niniejszym regulaminem, dopuszcza się wprowadzenie zmian w niniejszym regulaminie  

w celu przeprowadzania rzetelnych kwalifikacji. 

3. Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZKaj, którego 

decyzje są ostateczne. 


