
Załącznik do regulaminu powoływania do kadry narodowej w kajakarstwie nr. 1. 

 

Zasady Kwalifikacji do Rezerwy Kadry Narodowej Seniorów. 
 

Zasady szczegółowe: 

 

1. Kajakarstwo Klasyczne: 

Do Rezerwy Kadry Narodowej Seniorów mogą być powołani zawodnicy mający, co najmniej 

pierwszą klasę sportową ponadto na podstawie wyników uzyskanych podczas n/w zawodów, 

zatwierdzeni przez Zarząd PZKaj: 

1. Finaliści Mistrzostw Świata i Europy w kat. Seniorów (do 9 miejsca). 

2. Do 4 miejsca w Pucharze Świata. 

3. Do 6 miejsca w Akademickich Mistrzostwach Świata, lub Uniwersjady. 

4. Medaliści Mistrzostw Polski Seniorów 

5. Medaliści Młodzieżowych Mistrzostw Polski.” 

6.  Eliminacje do KN,  

- kajakarze – zawodnicy, którzy zajęli w punktacji ogólnej 1-18 miejsca 

 - kanadyjkarze – zawodników, którzy zajęli w punktacji ogólnej 1-15 miejsca 

 - kobiety - – zawodniczki, które zajęły w punktacji ogólnej 1-15 miejsca 

7.  Konsultacja Seniorów, wiosenna i jesienna: 

 Kajakarze   – do 10 miejsca w punktacji ogólnej 

   – do 10 miejsca w punktacji za wodę 

 Kanadyjkarze  – do 10 miejsca w punktacji ogólnej 

   – do 10 miejsca w punktacji za wodę 

 Kobiety  – do 10 miejsca w punktacji ogólnej 

    – do 10 miejsca w punktacji za wodę 

8.  Finaliści ME i MS młodzieżowców U-23 K-1, C-1 (do 9 miejsca), do 6 miejsca w K-2, C-2,  

do 3 miejsca w K-4, C-4 

9.  Juniorzy przechodzący do kategorii seniorów w Mistrzostwach Polski Juniorów: 

- K-1 (lub C-1) 500, 1000, 5000, 10000 – 1-3 miejsce 

- K-2 (lub C-2) 500, 1000, 5000, 10000 – 1 miejsce 

- Finaliści Mistrzostw Świata, lub Mistrzostw Europy w kategorii juniora w K-1 i C-1 (do 9 

miejsca), do 6 miejsca w K-2 i C-2, do 3 miejsca w K-4 i C-4.  

 

2. Slalom. 

Do Rezerwy Kadry Narodowej Seniorów mogą być powołani zawodnicy mający, co najmniej 

pierwszą klasę sportową, a zawodnicy powyżej 23 lat – tylko z klasą mistrzowską. 

Zawodnicy mogą być powołani na podstawie wyników uzyskanych w następujących imprezach, 

zatwierdzeni przez Zarząd PZKaj: 

a) Mistrzostwa Polski Seniorów w Slalomie, 

  Kajakarze 

  K-1 indywidualnie do 8 miejsca 

  Kanadyjkarze 

  C-1 indywidualnie do 6 miejsca 

  C-2 Mixed do 3 miejsca 

 Kobiety 

 K-1 indywidualnie  do 6 miejsca 

 C-1 indywidualnie do 3 miejsca 

b) Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Europy Seniorów w Slalomie  

 indywidualnie Finał 

 zespołowo  do 6 m 

c) Mistrzostwa Świata lub Europy Juniorów w Slalomie (dotyczy to zawodników  

przechodzących do kategorii seniora) 

 indywidualnie do 10 m 



 zespołowo medal 

 d) Mistrzostwa świata, lub Europy U-23 

 indywidualnie do 6 m 

 zespołowo  medal 

  e) Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Slalomie: kajakarze, kanadyjkarze, kobiety –  

     indywidualnie  do 3 miejsca. 

 f) Mistrzostwa Polski Juniorów w Slalomie (ostatni rocznik): 

     kajakarze, kanadyjkarze, kobiety – indywidualnie do 4 miejsca. 

 
Do Kadry Narodowej mogą również zostać zakwalifikowani zawodnicy, niespełniający powyższych 

kryteriów, którzy w kwalifikacjach do Reprezentacji Polski Seniorów, w konkurencjach indywidualnych 

zajmą odpowiednio miejsca: 

K-1 mężczyzn do 8 miejsca,  

C-1 mężczyzn, K-1 kobiet i C-2 Mixed do 3 miejsca, 

C-1 kobiet do 3 miejsca. 

 

 

 

 

 

 
Zatwierdzony przez Zarząd w dniu 04.01.2019 r. 

 


