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I. Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski seniorów w kajakarstwie klasycznym w 2022 roku 

 

W 2022 roku zasady kwalifikacji zawodniczek i zawodników do reprezentacji Polski  

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

na najważniejsze imprezy międzynarodowe, rozgrywane w 2022 roku – MŚ Seniorów i ME Seniorów. 

Kwalifikacje przeprowadzone zostaną  dla grup seniorskich: 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, wybrane zostaną grupy zawodników 

i zawodniczek przewidzianych do szkolenia centralnego, przygotowującego do startów 

międzynarodowych w sezonie 2022. 

 

Etap 2 

Trenerzy główni poszczególnych grup szkoleniowych wyłonią osady do startów w MŚ Seniorów 

Halifax/Kanada i ME Seniorów Monachium/Niemcy w 2022 roku, na podstawie wewnętrznych 

startów kontrolnych i startów na regatach międzynarodowych.  

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

reprezentacji narodowej PZKaj, podczas Ogólnopolskich Wiosennych Regat Konsultacyjnych 

Seniorów COS OPO Wałcz 22-24.04.2022. 

Dodatkowo zwycięzcy 85. Mistrzostw Polski Seniorów w Sprincie Kajakowym, które odbędą się 

w Bydgoszczy w dniach 1 – 3.07.2022 w konkurencjach K1 i C1 mają prawo startu w MŚ Seniorów 

Halifax/Kanada i ME Seniorów Monachium/Niemcy w 2022 roku. 



Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski seniorów  

w kajakarstwie klasycznym na lata 2022 – 2024  

 
 

Zatwierdzone przez Zarząd PZKaj uchwałą nr 10/2022/Z z dnia 23.03.2022 r. 

 

 

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 kajakarstwie klasycznym (sprint kajakowy), dotyczyć będą wyłonienia grupy reprezentantów 

na najważniejsze imprezy międzynarodowe rozgrywane w 2023 roku – MŚ Seniorów i ME Seniorów. 

Kwalifikacje przeprowadzone zostaną  dla grup seniorskich: 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, wyłonione zostaną grupy zawodników i zawodniczek przewidzianych 

do szkolenia centralnego przygotowującego do startów międzynarodowych w sezonie 2023. 

 

Etap 2 

Trenerzy główni poszczególnych grup szkoleniowych wyłonią osady do startów w MŚ Seniorów i ME 

Seniorów w 2023 roku, na podstawie wewnętrznych startów kontrolnych i startów na regatach 

międzynarodowych.  

Osady tworzone będą spośród zawodników i zawodniczek zakwalifikowanych do grup wstępnej 

reprezentacji narodowej PZKaj, podczas Ogólnopolskich Wiosennych Regat Konsultacyjnych 

Seniorów. 

 

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.  

W regatach będą brały udział osady kadrowe, dopuszcza się również osady klubowe lub osady 

złożone z zawodników o różnej przynależności klubowej, pretendujące do startów w MŚ Seniorów 

i ME Seniorów w 2023 r. 
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Zwycięzcy konkurencji przeprowadzanych podczas w/w kwalifikacji mają prawo startu na MŚ 

Seniorów i ME Seniorów w 2023 r., w konkurencjach w których zwyciężyli. 

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

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

na podstawie wewnętrznych startów kontrolnych. 

 

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 (sprint kajakowy), dotyczyć będą wyłonienia reprezentacji 

na najważniejsze imprezy międzynarodowe rozgrywane w 2024 roku – Igrzyska Olimpijskie, MŚ 

Seniorów i ME Seniorów. Kwalifikacje przeprowadzone zostaną  dla grup seniorskich: 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, wyłonione zostaną grupy zawodników i zawodniczek przewidzianych 

do szkolenia centralnego przygotowującego do startów międzynarodowych w sezonie 2024. 

 

Etap 2 

Trenerzy główni poszczególnych grup szkoleniowych wyłonią osady do startów w Igrzyskach 

Olimpijskich, MŚ Seniorów i ME Seniorów w 2024 roku, na podstawie wewnętrznych startów 

kontrolnych i startów na regatach międzynarodowych.  

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

reprezentacji narodowej PZKaj podczas Ogólnopolskich Wiosennych Regat Konsultacyjnych 

Seniorów. 

 

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 Olimpijskie, 

Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy rozgrywanych w 2024 r. 

Termin w/w regat powinien mieścić się w okresie między  6 a 10 tygodniem przed rozpoczęciem 

startów polskiej Reprezentacji Narodowej w Kajakarstwie na Igrzyskach Olimpijskich. 
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Kwalifikacje będą rozegrane w formie regat kajakowych zgodnie z obowiązującym regulaminem 

wyścigów kajakarstwa klasycznego w konkurencjach rozgrywanych na Igrzyskach Olimpijskich.  

W regatach będą brały udział osady kadrowe, dopuszcza się również osady klubowe lub osady 

złożone z zawodników o różnej przynależności klubowej, pretendujące do startów w Igrzyskach 

Olimpijskich Paryż 2024. 

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

Olimpijskich Paryż 2024, MŚ Seniorów i ME Seniorów w 2024 r. 

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

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

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

 

OSADY, KTÓRE WYWALCZĄ KWALIFIKACJĘ OLIMPIJSKĄ W OSTATNICH 

REGATACH KWALIFIKACYJNYCH ROZGRYWANYCH W 2024 ROKU, MAJĄ 

ZAPEWNIONY START W IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH 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. 


