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I. Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski U23 w kajakarstwie 

klasycznym w 2022 roku 
 

W 2022 roku zasady kwalifikacji zawodniczek i zawodników do reprezentacji Polski U23 

w kajakarstwie klasycznym (sprint kajakowy), dotyczyć będą wyłonienia reprezentacji 

na najważniejsze imprezy międzynarodowe rozgrywane w 2022 roku - MŚ i ME U23. Kwalifikacje 

przeprowadzone zostaną  dla grup: kajakarki, kajakarze, kanadyjkarki, kanadyjkarze.   

 

ETAP 1 

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

w poszczególnych grupach określonych w zapowiedzi Ogólnopolskich Wiosennych Regat 

Konsultacyjnych Seniorów COS OPO Wałcz 22-24.04.2022, wyłonione zostaną grupy zawodników 

i zawodniczek przewidzianych do szkolenia centralnego przygotowującego do startów 

międzynarodowych w sezonie 2022. 

 

GRUPA KOBIET – KAJAKARKI  

 

Konkurencje:  

 K1 2000m  

 K1 1000m  

 K1 500m  

 

Zasady przeprowadzenia regat:  

 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 

do kwalifikacji do wyścigów finałowych na dystansie 1000m;  

 Czasy uzyskane w przejeździe indywidualnym na dystansie 1000m, są podstawą 

do 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.;  
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 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 1000 metrów - 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.  

 

Zasady powoływania do grupy szkoleniowej i wstępnej Reprezentacji Narodowej PZKaj 

w grupie kobiet – kajakarek 

 

Regaty będą wstępną kwalifikacją do reprezentacji narodowej kobiet U23 – kajakarek. 

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

międzynarodowych w sezonie 2022.  

Na podstawie wyników trener główny danej grupy wyłania 14 miejsc, na które kwalifikuje się 

pierwszych 12 zawodniczek według punktacji z rankingu (tab. nr 1) uwzględniającego miejsca 

uzyskane:  

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

 w wyścigach finałowych K1 1000m,  

 w wyścigach finałowych K1 500m.  

 

Dodatkowo trener główny, może powołać do szkolenia centralnego 2 zawodniczki z grupy U23, które 

w w/w punktacji uplasowały się nie dalej jak na 18 miejscu w rankingu.  

Zwyciężczynie biegów finałowych K1 1000m i K1 500m mają prawo startu w pierwszych regatach 

międzynarodowych w wygranych przez siebie konkurencjach.  

Liczba zawodników 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.  
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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 

26 2 26 2 26 2 

27 1 27 1 27 1 

 

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

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

 

GRUPA KOBIET - KANADYJKARKI  

 

Konkurencje:  

 C1 200m, 

 C1 500m. 

 

Zasady przeprowadzenia regat:  

Wyścigi będą przebiegać w formie regat kajakowych, w których rozegrane zostaną wyścigi 

kwalifikacyjne, półfinały i finały (A i B, ew. C) zgodnie z obowiązującym regulaminem wyścigów 

kajakarstwa klasycznego.  
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Zasady powoływania do grupy szkoleniowej i wstępnej Reprezentacji Narodowej PZKaj 

w grupie kobiet – kanadyjkarek 

 

Regaty będą wstępną kwalifikacją do reprezentacji narodowej kobiet U23 – kanadyjkarek.  

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

międzynarodowych w sezonie 2022.  

Trener główny wyłania grupę 5 zawodniczek U23, na podstawie zajętych miejsc w wyścigach 

finałowych:  

 

 pierwsze 2 zawodniczki U23 w konkurencji C1 200m,  

 pierwsze 3 zawodniczki U23 w konkurencji C1 500m. 

 

Dodatkowo trener główny danej grupy, może powołać do szklenia centralnego 2 zawodniczki  z grupy 

U23, uwzględniając stronę wiosłowania w celu tworzenia osad. W/w zasada może być zastosowana 

wyłącznie dla zawodniczek, które uplasowały się nie dalej jak na 9 miejscu rozgrywanych finałów 

na dystansie 200m i 500m.  

Zwyciężczynie biegów finałowych C1 200m i C1 500m mają prawo startu w pierwszych regatach 

międzynarodowych w wygranych przez siebie konkurencjach.  

Liczba zawodniczek powołanych na poszczególne akcje szkoleniowe, będzie uzależniona 

od możliwości finansowych oraz polityki startowej PZKaj.  

 

GRUPA MĘŻCZYZN - KAJAKARZE  

 

Konkurencje:  

 K1 1000m,  

 K1 500m. 

 

Zasady przeprowadzenia regat:  

Wyścigi będą przebiegać w formie regat kajakowych, w których rozegrane zostaną wyścigi 

kwalifikacyjne, półfinały i finały (A i B, ew. C) zgodnie z obowiązującym regulaminem wyścigów 

kajakarstwa klasycznego.  
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Zasady powoływania do grupy szkoleniowej i wstępnej Reprezentacji Narodowej PZKaj 

w grupie męskiej – kajakarzy 

 

Regaty będą wstępną kwalifikacją do reprezentacji narodowej mężczyzn U23 – kajakarzy.  

Wyłoniona podczas regat grupa zostanie objęta szkoleniem centralnym przygotowującym do startów 

międzynarodowych w sezonie 2022.  

Trener główny wyłania grupę 8 zawodników U23, na podstawie zajętych miejsc w wyścigach 

finałowych:  

 

 pierwszych 2 zawodników U23 w konkurencji K1 1000m,  

 pierwszych 6 zawodników U23 w konkurencji K1 500m. 

 

Dodatkowo trener główny danej grupy, może powołać do szklenia centralnego 3 zawodników z grupy 

U23. Powyższa zasada może być zastosowana wyłącznie dla zawodników, którzy zajęli miejsca 3-4 

w biegu finałowym K1 1000 m lub miejsca 7-18 w biegach finałowych K1 500m.  

Zwycięzcy biegów finałowych K1 1000m i K1 500m mają prawo startu w pierwszych regatach 

międzynarodowych w wygranych przez siebie konkurencjach.  

Liczba zawodników powołanych na poszczególne akcje szkoleniowe, będzie uzależniona 

od możliwości finansowych oraz polityki startowej PZKaj.  

 

GRUPA MĘŻCZYZN - KANADYJKARZE  

 

Konkurencje:  

 C1 1000m, 

 C1 500m. 

 

Zasady przeprowadzenia regat:  

Wyścigi będą przebiegać w formie regat kajakowych, w których rozegrane zostaną wyścigi 

kwalifikacyjne, półfinały i finały (A i B, ew. C) zgodnie z obowiązującym regulaminem wyścigów 

kajakarstwa klasycznego. 
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Zasady powoływania do grupy szkoleniowej i wstępnej Reprezentacji Narodowej PZKaj 

w grupie męskiej – kanadyjkarzy 

 

Regaty będą wstępną kwalifikacją do reprezentacji narodowej mężczyzn U23 – kanadyjkarzy. 

Wyłoniona podczas regat grupa zostanie objęta szkoleniem centralnym przygotowującym do startów 

międzynarodowych w sezonie 2022.  

Trener główny wyłania grupę 5 zawodników U23, na podstawie zajętych miejsc w wyścigach 

finałowych: 

 

 pierwszych 2 zawodników U23 w konkurencji C1 1000m,  

 pierwszych 3 zawodników U23 w konkurencji C1 500m. 

 

Dodatkowo trener główny danej grupy, może powołać do szklenia centralnego 2 zawodników z grupy 

U23. Powyższa zasada może być zastosowana wyłącznie dla zawodników, którzy zajęli miejsca 3-9 w 

biegu finałowym C1 1000 m lub miejsca 4 -18 w biegach finałowych C1 500m.  

Zwycięzcy biegów finałowych C1 1000m i C1 500m mają prawo startu w pierwszych regatach 

międzynarodowych w wygranych przez siebie konkurencjach.  

Liczba zawodników powołanych na poszczególne akcje szkoleniowe, będzie uzależniona 

od możliwości finansowych oraz polityki startowej PZKaj.  

 

ETAP 2 

Trenerzy główni poszczególnych grup szkoleniowych wyłonią osady do startów w ME U23 w 2022 

roku, na podstawie wewnętrznych startów kontrolnych i startów na regatach międzynarodowych.  

Osady tworzone będą spośród zawodników i zawodniczek, zakwalifikowanych do grupy wstępnej 

reprezentacji narodowej PZKaj podczas Ogólnopolskich Wiosennych Regat Konsultacyjnych 

Seniorów COS OPO Wałcz 22-24.04.2022. 

 

ETAP 3 

Trzeci etap kwalifikacji wyłoni reprezentację do startów w Mistrzostwach Świata U23, 

z poszczególnych wyścigów rozgrywanych w trakcie 85. Mistrzostw Polski Seniorów w Kajakarstwie 

Klasycznym, które odbędą się w dniach 01 – 03.07.2022r. 
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Zasady powoływania do grupy szkoleniowej i Reprezentacji Narodowej na MŚ U23 w grupie 

kobiet – kajakarek 

 

Trener główny wyłania grupę 7 zawodniczek na podstawie zajętych miejsc w wyścigach finałowych:  

 pierwsza zawodniczka U23 w konkurencji  K1 200, 

 pierwszych 6 zawodniczek U23 w konkurencji K1 500m.  

 

Dodatkowo trener główny danej grupy, może powołać do szklenia centralnego 3 zawodniczki. 

Powyższa zasada może być zastosowana wyłącznie dla zawodniczek, które zajęły  miejsca 7-10 

w biegach finałowych K1 500m lub 1 miejsce  w wyścigu K1 1000m, spośród zawodniczek kategorii 

wiekowej U23. 

Zwyciężczynie biegów finałowych K1 500, K1 200, mają prawo startu w mistrzostwach świata U23 

w wygranych przez siebie konkurencjach.  

Pozostałe osady tworzone będą z grupy zawodniczek wyłonionych w trzecim etapie kwalifikacji 

do reprezentacji U23, podczas przejazdów kontrolnych na zgrupowaniach poprzedzających start 

w mistrzostwach świata U23. 

 

Zasady powoływania do grupy szkoleniowej i Reprezentacji Narodowej na MŚ U23 w grupie 

kobiet – kanadyjkarek 

 

Trener główny wyłania grupę 6 zawodniczek, na podstawie zajętych miejsc w wyścigach finałowych:  

 pierwsze 2 zawodniczki U23 w konkurencji C1 200m,  

 pierwsze 4 zawodniczki U23 w konkurencji C1 500m. 

 

Dodatkowo trener główny danej grupy, może powołać do szkolenia centralnego 2 zawodniczki, 

uwzględniając stronę wiosłowania w celu tworzenia osad. Powyższa zasada może być zastosowana 

wyłącznie dla zawodniczek, które zajęły nie dalej jak 9 miejsce w C1 500m lub 1 miejsce z C1 

1000m.  

Zwyciężczynie biegów finałowych C1 200m i C1 500m mają prawo startu w MŚ  w wygranych przez 

siebie konkurencjach.  

Pozostałe osady tworzone będą z grupy zawodniczek wyłonionych w trzecim etapie kwalifikacji 

do reprezentacji U-23, podczas przejazdów kontrolnych na zgrupowaniach poprzedzających start 

w mistrzostwach świata U-23. 
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Zasady powoływania do grupy szkoleniowej i Reprezentacji Narodowej na MŚ U23 w grupie 

mężczyzn – kajakarzy 

 

Trener główny wyłania grupę 8 zawodników na podstawie zajętych miejsc w wyścigach finałowych:  

 pierwszych 2 zawodników U23 w konkurencji K1 1000m,  

 pierwszych 6 zawodników U23 w konkurencji K1 500m. 

 

Dodatkowo trener główny danej grupy, może powołać do szklenia centralnego 2 zawodników. 

Powyższa zasada może być zastosowana wyłącznie dla zawodników, którzy zajęli miejsca 7-10 

w biegach finałowych K1 500m lub 1 miejsce w  K1 200m, spośród zawodników kategorii wiekowej 

U23. 

Zwycięzcy biegów finałowych K1 500, K1 1000, mają prawo startu w mistrzostwach świata U23 

w wygranych przez siebie konkurencjach.  

Pozostałe osady tworzone będą z grupy zawodników wyłonionych w trzecim etapie kwalifikacji 

do reprezentacji U23, podczas przejazdów kontrolnych na zgrupowaniach poprzedzających start 

w mistrzostwach świata U23. 

 

Zasady powoływania do grupy szkoleniowej i Reprezentacji Narodowej na MŚ U23 w grupie 

mężczyzn – kanadyjkarzy 

 

Trener główny wyłania grupę 6 zawodników, na podstawie zajętych miejsc w wyścigach finałowych:  

 pierwszych 2 zawodników U23 w konkurencji C1 1000m,  

 pierwszych 4 zawodników U23 w konkurencji C1 500m. 

 

Dodatkowo trener główny danej grupy, może powołać do szklenia centralnego 2 zawodników. 

Powyższa zasada może być zastosowana wyłącznie dla zawodników, którzy zajęli miejsca 7-10 

w biegach finałowych C1 500m lub 1 miejsce w C1 200m, spośród zawodników kategorii 

wiekowej U23. 

Zwycięzcy biegów finałowych C1 500, C1 1000, mają prawo startu w mistrzostwach świata U23 

w wygranych przez siebie konkurencjach.  

Pozostałe osady tworzone będą z grupy zawodników wyłonionych w trzecim etapie kwalifikacji 

do reprezentacji U23, podczas przejazdów kontrolnych na zgrupowaniach poprzedzających start 

w mistrzostwach świata U23. 
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Zasady szczególne: 

 

1. Zarząd PZKaj ma prawo do zmniejszenia liczby powoływanych do szkolenia zawodniczek  

i zawodników w zależności  od posiadanego budżetu. 

 

2. W wyniku nieprzewidzianych i uzasadnionych okoliczności, Zarząd PZKaj na wniosek 

trenera głównego poszczególnej grupy szkoleniowej, w ramach dodatkowego 1 miejsca 

trenerskiego może zezwolić na dopuszczenie do szkolenia i startów w regatach 

międzynarodowych sportowców, niespełniających wyżej wymienionych  zasad kwalifikacji. 

 

 

3. Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZKaj, 

którego decyzje są ostateczne. 


