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W 2022 roku przewiduje się trzy starty krajowe, kwalifikujące zawodników do reprezentacji 

Polski juniorów. Wyłoniona w ten sposób grupa zawodników, zostanie objęta 

przygotowaniami do udziału w Mistrzostwach Europy Juniorów (23 –26.06.2022r. 

Belgrad/Serbia), Mistrzostwach Świata Juniorów (1 – 4.09.2022r. Szeged/Węgry) oraz innych 

zawodach międzynarodowych, ujętych w programie szkolenia kadry narodowej juniorów 

PZKaj.  

 

1.  Puchar Polski 1/2022 – Ogólnopolskie Wiosenne Regaty Konsultacyjne Juniorów 

(RKJ),  23-24.04.2022 r. , COS-OPO Wałcz 
 

Konkurencje specjalistyczne: 

Kobiety i mężczyźni - konkurencje K1 i C1 na dystansach 2000m, 1000m, 500m: 

 indywidualny przejazd 1 x 2000m (uzyskany wynik kwalifikuje do finału A, B, C, D, 

E, F zgodnie z zapowiedzią Ogólnopolskich Wiosennych Regat Konsultacyjnych 

Juniorów na dystans 1000m), 

 indywidualny przejazd 1 x 1000m (uzyskany wynik kwalifikuje do finału A, B, C, D, 

E, F zgodnie z zapowiedzią Ogólnopolskich Wiosennych Regat Konsultacyjnych 

Juniorów na dystansie 500m).  

Sprawdziany ogólnorozwojowe (zgodnie z realizowanym programem ZKJ – PP1/2022). 

Na podstawie niżej przedstawionych zasad wyłoniona zostanie grupa zawodników 

i zawodniczek przewidziana do szkolenia centralnego, przygotowującego reprezentantów 

Polski do udziału w zawodach międzynarodowych.  
 

Kajakarki 

Liczba miejsc w reprezentacji narodowej – do 11; 

- 9 zawodniczek zakwalifikowanych wg punktacji z rankingu (w tym zwyciężczynie finałów 

500m i 1000m) oraz 2 zawodniczki na wniosek trenera kadry narodowej 

(spośród zawodniczek, które zajmą do 18 miejsca w punktacji ogólnej). 

 

Kajakarze 

Liczba miejsc w reprezentacji narodowej – do 14: 

- 12 zawodników zakwalifikowanych wg punktacji z rankingu (w tym zwycięzcy finałów 

500m i 1000m) oraz 2 zawodników na wniosek trenera kadry narodowej (spośród 

zawodników, którzy zajmą do 20 miejsca w punktacji ogólnej). 

  

Kanadyjkarki 

Liczba miejsc w reprezentacji narodowej – do 10: 

- 8 zawodniczek zakwalifikowanych wg punktacji z rankingu (w tym zwyciężczynie finałów 

1000m i 500m) oraz 2 zawodniczki na wniosek trenera kadry narodowej 

(spośród zawodników, którzy zajmą do 18 miejsca w punktacji ogólnej). 
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Przy kwalifikacji kanadyjkarek na wniosek trenera kadry (2 zawodniczki), będzie brana pod 

uwagę strona z której wiosłują, w celu zachowania odpowiedniej liczby zawodniczek 

wiosłujących z prawej i lewej strony, co będzie istotne w przypadku składania osad. 

 

Kanadyjkarze 

Liczba miejsc w reprezentacji narodowej – do 10: 

- 8 zawodników zakwalifikowanych wg punktacji z rankingu (w tym zwycięzcy finałów 

500m i 1000m) oraz 2 zawodników na wniosek trenera kadry narodowej 

(spośród zawodników, którzy zajmą do 18 miejsca w punktacji ogólnej). 

Przy kwalifikacji kanadyjkarzy na wniosek trenera kadry (2 zawodników), będzie brana pod 

uwagę strona z której wiosłują, w celu zachowania odpowiedniej liczby zawodników 

wiosłujących z prawej i lewej strony, co będzie istotne przy składaniu osad. 

 

Kandydatów do reprezentacji – zawodników zakwalifikowanych do szkolenia centralnego, 

przygotowującego do startów międzynarodowych, powołuje się według kolejności zajętych 

miejsc w rankingu ZKJ-PP1/2022. 

 

Miejsca w rankingu są sumą punktów: 

- kajakarki - z wyścigów K1 500m, K1 1000m - punkty wg tabeli nr 1, 

- kajakarze - z wyścigów K1 500m, K1 1000m - punkty wg tabeli nr 2, 

- kanadyjkarki - z wyścigów C1 500m i C1 1000m - punkty z tabeli nr 3, 

- kanadyjkarze - z wyścigów C1 500m, C1 1000m - punkty wg tabeli nr 4. 

 

W przypadku nieukończenia wyścigu, zawodnik nie otrzymuje punktów. 

W sytuacjach spornych, decydować będzie wynik uzyskany w punktacji sprawności 

ogólnej. 

 

2.  Puchar Polski 2/2022 - Regaty Eliminacyjne Juniorów (REJ), 27-29.05.2022 Bydgoszcz 
 

Kajakarki 

Liczba miejsc w reprezentacji narodowej – do 11; 

- 9 zawodniczek zakwalifikowanych wg punktacji z rankingu (w tym zwyciężczynie finałów 

200m, 500m i 1000m) oraz 2 zawodniczki na wniosek trenera kadry 

(spośród zawodniczek, które zajmą do 16 miejsca w rankingu); 

 

Na podstawie w/w zasad wyłoniona zostanie grupa zawodniczek przewidziana do udziału  

w zawodach międzynarodowych w Bratysławie/SVK, 03 – 05.06.2022r. 

Reprezentacja kajakarek do startu w ME (Belgrad/ Serbia) zostanie wyłoniona spośród 

powołanych zawodniczek, na podstawie wewnętrznych startów kontrolnych 

w konkurencjach docelowych, podczas zgrupowania poprzedzającego w/w zawody. 
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Kajakarze 

Liczba miejsc w reprezentacji narodowej - do 12; 

- 10 zawodników zakwalifikowanych wg punktacji z rankingu (w tym zwycięzcy finałów 

200m, 500m i 1000m) oraz 2 zawodników na wniosek trenera kadry 

(spośród zawodników, którzy zajmą do 18 miejsca w rankingu);  

Na podstawie w/w zasad wyłoniona zostanie grupa zawodników, przewidzianych do udziału 

w zawodach międzynarodowych w Bratysławie/SVK, 03 – 05.06.2022r. 

Reprezentacja kajakarzy do startu w ME (Belgrad/ Serbia) zostanie wyłoniona spośród 

powołanych zawodników, na podstawie wewnętrznych startów kontrolnych 

w konkurencjach docelowych, podczas zgrupowania poprzedzającego w/w zawody. 

 

Kanadyjkarki 

Liczba miejsc w reprezentacji narodowej - do 9; 

- 7 zawodniczek zakwalifikowanych wg punktacji z rankingu (w tym zwycięzcy finałów 

200m, 500m) oraz 2 zawodników na wniosek trenera kadry narodowej 

(spośród zawodników, którzy zajmą do 14 miejsca w rankingu).  

Przy kwalifikacji kanadyjkarek na wniosek trenera kadry (2 zawodniczki), będzie brana pod 

uwagę strona z której wiosłują, w celu zachowania odpowiedniej ilości zawodniczek 

wiosłujących z prawej i lewej strony, co będzie istotne przy składaniu osad 

Na podstawie w/w zasad wyłoniona zostanie grupa zawodników, przewidzianych do udziału 

w zawodach międzynarodowych w Bratysławie/SVK, 03 – 05.06.2022r. 

Reprezentacja kanadyjkarek do startu w ME (Belgrad/ Serbia) zostanie wyłoniona 

spośród powołanych zawodniczek, na podstawie wewnętrznych startów kontrolnych 

w konkurencjach docelowych, podczas zgrupowania poprzedzającego w/w zawody. 

 

Kanadyjkarze 

Liczba miejsc w reprezentacji narodowej - do 9; 

- 7 zawodników zakwalifikowanych wg punktacji z rankingu (w tym zwycięzcy finałów 

500m i 1000m) oraz 2 zawodników na wniosek trenera kadry narodowej 

(spośród zawodników, którzy zajmą do 14 miejsca w rankingu).  

Przy kwalifikacji kanadyjkarzy na wniosek trenera kadry (2 zawodników), będzie brana pod 

uwagę strona z której wiosłują, w celu zachowania odpowiedniej ilości zawodników 

wiosłujących z prawej i lewej strony, co będzie istotne przy składaniu osad 

Na podstawie w/w zasad wyłoniona zostanie grupa zawodników, przewidzianych do udziału 

w zawodach międzynarodowych w Bratysławie/SVK, 03 – 05.06.2022r. 

Reprezentacja kanadyjkarzy do startu w ME (Belgrad/ Serbia) zostanie wyłoniona 

spośród powołanych zawodników, na podstawie wewnętrznych startów kontrolnych 

w konkurencjach docelowych, podczas zgrupowania poprzedzającego w/w zawody 
 

Zawodników do reprezentacji Polski powołuje się według kolejności zajętych miejsc  

w rankingu Regat Eliminacyjnych Juniorów (REJ). 
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Miejsca w rankingu są sumą punktów: 

- kajakarki - z wyścigów K1 500m, K1 1000m - punkty wg tabeli nr 1, 

- kajakarze - z wyścigów K1 500m, K1 1000m - punkty wg tabeli nr 2, 

- kanadyjkarki - z wyścigów C1 200m i C1 500m - punkty z tabeli nr 3, 

- kanadyjkarze - z wyścigów C1 500m, C1 1000m - punkty wg tabeli nr 4. 

W przypadku nieukończenia wyścigu, zawodnik nie otrzymuje punktów. 

 

3. A.  Mistrzostwa Polski Juniorów – 28-31.07.2022 Poznań - MŚ Juniorów 

 

Kajakarki 

Podczas zgrupowania kwalifikacyjnego kadry narodowej juniorek – kajakarek do startu w MŚ 

(Szeged/Węgry), spośród powołanych zawodniczek, wyłoniona zostanie – na podstawie 

wewnętrznych startów kontrolnych w konkurencjach docelowych, reprezentacja zawodniczek 

do startu w MŚ.  

Prawo startu w MŚ Juniorów w konkurencjach  K-1 200m, K-1 500m, K-1 1000m 

zapewnią sobie zwyciężczynie biegów finałowych w w/w konkurencjach Mistrzostw 

Polski Juniorów (Poznań 28 – 31.07.2022). 

 

Kajakarze 

Podczas zgrupowania kwalifikacyjnego kadry narodowej juniorów – kajakarzy do startu 

w MŚ (Szeged/Węgry), spośród powołanych zawodników, wyłoniona zostanie – na 

podstawie wewnętrznych startów kontrolnych w konkurencjach docelowych, reprezentacja 

zawodników do startu w MŚ.  

Prawo startu w MŚ Juniorów w konkurencjach  K-1 200m, K-1 500m, K-1 1000m 

zapewnią sobie zwycięzcy biegów finałowych w w/w konkurencjach Mistrzostw Polski 

Juniorów (Poznań 28 – 31.07.2022). 

 

 Kanadyjkarki 

Podczas zgrupowania kwalifikacyjnego kadry narodowej juniorek-kanadyjkarek do startu 

w MŚ Szeged (Węgry), spośród powołanych zawodniczek, wyłoniona zostanie – na 

podstawie wewnętrznych startów kontrolnych w konkurencjach docelowych, reprezentacja 

zawodniczek do startu w MŚ.  

Prawo startu w MŚ Juniorów w konkurencjach  C-1 200m, C-1 500m, zapewnią sobie 

zwyciężczynie biegów finałowych w w/w konkurencjach Mistrzostw Polski Juniorów 

(Poznań 28 – 31.07.2022). 

 

Kanadyjkarze 

Podczas zgrupowania kwalifikacyjnego kadry narodowej juniorów-kanadyjkarzy do startu 

w MŚ Szeged (Węgry), spośród powołanych zawodników, wyłoniona zostanie – na podstawie 

wewnętrznych startów kontrolnych w konkurencjach docelowych, reprezentacja zawodników 

do startu w MŚ.  
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Prawo startu w MŚ Juniorów w konkurencjach  C-1 200m, C-1 500m, zapewnią sobie 

zwycięzcy biegów finałowych w w/w konkurencjach Mistrzostw Polski Juniorów 

(Poznań 28 – 31.07.2022). 

 

Punktacja: 

 

Tabela nr 1 kajakarki           Tabela nr 2 (kajakarze) 

 
 

 

 
 

 

 

Miejsce 
K1 500m 

(pkt.) 

K1 1000m 

(pkt.) 

1 18 18 

2 17 17 

3 16 7 

4 15 6 

5 14 
5 

 

 

 

 

 

 

6 13 4 

7 12 3 

8 11 2 

9 10 1 

10 9 

 11 8 

 
12 7 

 13 6 

 
14 5 

 15 4 

 
16 3 

 17 2 

 18 1 

 

Miejsce 
K1 500m 

(pkt.) 

K1 1000m 

(pkt.) 

1 18 18 

2 17 17 

3 16 7 

4 15 6 

5 14 5 

6 13 4 

7 12 3 

8 11 2 

9 10 1 

10 9  

11 8  

12 7  

13 6  

14 5  

15 4  

16 3  

17 2  

18 1  
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Tabela nr 3  kanadyjkarki           Tabela nr 4 kanadyjkarze 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postanowienia końcowe. 
 

Na wniosek trenerów kadry narodowej, Zarząd PZKaj podejmuje ostateczną decyzję 

w sprawie zgłoszeń do rozgrywanych podczas mistrzostw świata i Europy konkurencji 

oraz decyzję dotyczącą ostatecznych składów osad na w/w imprezy. 

Do reprezentacji narodowej mogą zostać zakwalifikowani zawodnicy z rocznika 2006 

i 2007 (jun. młodsi) pod warunkiem, że wystartują w REJ w kategorii juniora  

(2004-2005) i uzyskają wymagane kwalifikacje. 

 

W 2022 roku, na wniosek Pionu Szkolenia PZKaj, trenerzy KN zostaną zobowiązani 

do dokonania weryfikacji składu reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata Juniorów 

(Szeged/Węgry 01 – 04.09.2022r.) biorąc pod uwagę w szczególności wyniki uzyskane przez 

Miejsce 
C1 200m 

(pkt.) 

C1 500m 

(pkt.) 

C1 1000m 

(pkt.) 

1 18 18 18 

2 17 17 17 

3 16 16 7 

4 15 15 6 

5 14 14 5 

6 13 13 4 

7 12 12 3 

8 11 11 2 

9 10 10 1 

10 9 9  

11 8 8  

12 7 7  

13 6 6  

14 5 5  

15 4 4  

16 3 3  

17 2 2  

18 1 1  

Miejsce 
C1 500m 

(pkt.) 

C1 1000m 

(pkt.) 

1 18 18 

2 17 17 

3 16 7 

4 15 6 

5 14 5 

6 13 4 

7 12 3 

8 11 2 

9 10 1 

10 9  

11 8  

12 7  

13 6  

14 5  

15 4  

16 3  

17 2  

18 1  
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poszczególnych – powołanych do reprezentacji Polski zawodników, podczas ME 

w Belgradzie/Serbia  (23 – 26.06.2022r.) i ew. kolejne sprawdziany i/lub starty kontrolne.  

Rekomenduje się, aby w składzie na MŚ mogli znaleźć się wyłącznie Ci zawodnicy, którzy 

podczas ME Juniorów w Belgradzie uzyskali awans do finałów swoich konkurencji.  

 

Zarząd PZKaj ma prawo do zmniejszenia liczby powoływanych i szkolonych 

zawodniczek i zawodników w zależności od posiadanego budżetu i od poziomu 

sportowego zakwalifikowanych do poszczególnych grup szkoleniowych zawodników. 

W przypadku, gdy zawodnik/czka nie może uczestniczyć w kwalifikacjach 

do reprezentacji narodowej w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń, Zarząd PZKaj 

na wniosek trenera może podjąć uchwałę o dopuszczeniu go do startów. 

 

Ostateczne prawo interpretacji tego regulaminu przysługuje zarządowi PZKaj,  

którego decyzje są ostateczne. 


