
 

 

 

 

                  Krajowe Zasady Kwalifikacji do Reprezentacji Polski 

na Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020 

Slalom Kajakowy – konkurencje K1K, C1K, K1M, C1M 

 

 
W igrzyskach olimpijskich może startować po jednym zawodniku/zawodniczce z kraju  

w każdej z 4 w/w konkurencji, po uprzednim uzyskaniu kwalifikacji dla kraju w systemie 

kwalifikacji międzynarodowej ICF. Kwalifikacje dla kraju w każdej w/w konkurencji zgodnie 

z zasadami i regulaminem ICF, będzie można zdobyć podczas MŚ Seniorów rozegranych na 

torze olimpijskim w La Seu d’Urguell/Hiszpania w dniach 25-29.09.2019 oraz podczas ME 

Seniorów które rozegrane zostaną na torze olimpijskim w Lee Valley/W. Brytania w dniach 

15-17.05.2020. 

 

Polscy zawodnicy kwalifikować się będą do IO Tokio 2020 na podstawie Rankingu Krajowego 

sporządzonego na podstawie wyników osiągniętych w rywalizacji krajowej (kolejność miejsc 

polskich zawodników) w trzech, poniżej wymienionych imprezach międzynarodowych. 

 

Celem „kwalifikacji krajowych” jest wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników  

w konkurencjach olimpijskich: K1K, C1K, K1M, C1M. Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze 

miejsca w Rankingu Krajowym otrzymają nominacje imienną uprawniającą  do startu i udziału 

w Igrzyskach XXXII Olimpiady Tokio 2020. Kwalifikacje wyłonią także zawodników 

„rezerwowych” w każdej z w/w konkurencji. Będą to zawodnicy, którzy zajmą drugie miejsca 

w rankingu. 
 

Zawody kwalifikacyjne do startu w Igrzyskach XXXII Olimpiady Tokio 2020: 

1. Mistrzostwa Świata Seniorów, La Seu d’Urgell / Hiszpania, 25-29.09.2019 

2. Mistrzostwa Europy Seniorów, Lee Valley / W. Brytania, 15-17.05.2020 

3. Puchar Świata ICF 2020, Ivrea / Włochy, 05-07.06.2020 
 

Punktacja rankingowa: 

1. Mistrzostwa Świata Seniorów, La Seu d’Urgell / Hiszpania, 25-29.09.2019 

 Zawodnicy otrzymują punkty na podstawie zdobytych miejsc w wewnętrznej 

klasyfikacji pomiędzy polskimi zawodnikami: 

1m. – 3pkt., 2m. – 2pkt., 3m. -  1pkt.  

 Za uzyskanie kwalifikacji dla kraju na Igrzyska Olimpijskie -  dodatkowo 1 pkt. 

 Za awans do finału Mistrzostw Świata - dodatkowo 1 pkt. 
 

2. Mistrzostwa Europy Seniorów, Lee Valley, W. Brytania, 15-17.05.2020 

 Zawodnicy otrzymują punkty na podstawie zdobytych miejsc w wewnętrznej 

klasyfikacji pomiędzy polskimi zawodnikami:   

1m. – 3 pkt., 2m. – 2 pkt., 3m. -  1 pkt.  



 

 

 

 

 Za uzyskanie kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie - w konkurencji, w której nie 

uzyskano kwalifikacji olimpijskiej dla kraju podczas MŚ w 2019 roku - dodatkowo  

1 pkt. 

 Za zdobycie medalu w konkurencji olimpijskiej podczas ME - dodatkowo 1 pkt. 

 Za awans do finału ME (miejsca 1-10) - dodatkowo 1 pkt. 
 

 

 

3. Puchar Świata ICF 2020, Ivrea / Włochy, 05-07.06.2020 

 Zawodnicy otrzymują punkty na podstawie zdobytych miejsc w wewnętrznej 

klasyfikacji pomiędzy polskimi zawodniczkami/ zawodnikami: 

1m. – 3pkt., 2m. – 2pkt., 3m. -  1pkt.  

 Za zdobycie medalu podczas PŚ - dodatkowo 1 pkt. 

 Za awans do finału PŚ - dodatkowo 1 pkt. 

 

 Prawo startu w Igrzyskach XXXII Olimpiady Tokio 2020 uzyskają zawodnicy  

w konkurencjach K1K, C1K, K1M, C1M, którzy w ramach powyżej opisanego systemu 

rywalizacji zajmą 1 miejsca w Rankingu Krajowym w w/w konkurencjach, tj. uzyskają 

największą liczbę punktów rankingowych. 

 Zawodnicy, którzy zajmą 2 miejsca, uzyskają status zawodników „rezerwowych” w w/w 

konkurencjach. 
 

 W przypadku uzyskania równej liczby punktów rankingowych w klasyfikacji końcowej po 

trzech w/w startach kwalifikacyjnych zawodnicy, którzy tą równą liczbę punktów zdobędą, 

rywalizować będą między sobą w dodatkowych zawodach podczas II Pucharu Świata ICF 

2020 w Pau / Francja w dniach 12-14.06.2020. Zawodnik, który wywalczy podczas tego 

dodatkowego startu wyższe miejsce, uzyskuje kwalifikację imienną uprawniającą do startu 

w Igrzyskach XXXII Olimpiady Tokio 2020. 
 

 Zarząd PZKaj przyzna nominację imienną uprawniającą do startu i reprezentowania Polski 

na IO w Tokio 2020 zawodnikowi, który zdobędzie kwalifikację olimpijską dla Polski 

podczas MŚ w La Seu d’Urguell w 2019 roku z miejsca medalowego. 

W takim przypadku w kolejnych startach toczyć się będzie w danej konkurencji rywalizacja 

o 2. miejsce w rankingu, dające status zawodnika „rezerwowego” zgodnie z wyżej określoną 

punktacją rankingową. W rywalizacji tej nie będzie brany pod uwagę wynik (miejsce) 

danego zawodnika, któremu przyznano imienną nominację uprawniającą zawodnika do 

startu w Igrzyskach XXXII Olimpiady Tokio 2020. 
 

Uwagi dodatkowe: 

 

1. Medaliści Mistrzostw Świata Seniorów w konkurencjach olimpijskich z MŚ w La Seu 

d’Urgell/Hiszpania (25-29.09.2019),  



 

 

 

 

Medaliści Mistrzostw Europy Seniorów w konkurencjach olimpijskich z 

ME w Pau/Francja (30.05-02.06.2019), 

Finaliści Mistrzostw Świata Seniorów w konkurencjach olimpijskich z MŚ w La Seu 

d’Urgell/Hiszpania (25-29.09.2019), otrzymają 

imienną kwalifikację do Reprezentacji Narodowej Seniorów na sezon 2020. 

2. Kwalifikację do Reprezentacji Narodowej Seniorów w slalomie kajakowym na 

sezon 2020 za wynik uzyskany w sezonie 2019, zgodnie z zapisem pkt.1, 

może otrzymać max. 2 zawodników w każdej konkurencji.  

Kwalifikacja ta przyznawana będzie na podstawie hierarchii uzyskanego wyniku za:  

- Medal Mistrzostw Świata Seniorów, La Seu d’Urgell / Hiszpania, 25-29.09.2019 

- Medal Mistrzostw Europy Seniorów, Pau/Francja, 30.05-02.06.2019 

- Finał Mistrzostw Świata Seniorów, La Seu d’Urgell / Hiszpania, 25-29.09.2019 

3. Kwalifikacje do Reprezentacji Narodowej Seniorów na sezon 2020, rozgrywane będą 

według sytemu kwalifikacji zatwierdzonego przez Zarząd PZKaj na sezon 2019  

z następującym zastrzeżeniem: 

- ze względu na brak zatwierdzonego kalendarza imprez krajowych  

i międzynarodowych na rok 2020, miejsca i terminy rozegrania 4 startów 

kwalifikacyjnych do Reprezentacji Narodowej na 2020 r, zostaną ogłoszone w terminie 

późniejszym, 

 
 

 

Uwaga: 

Ostateczne prawo interpretacji ustaleń zawartych w powyższym dokumencie pn. 

„Krajowe Zasady Kwalifikacji do Reprezentacji Polski na Igrzyska XXXII Olimpiady 

Tokio 2020 - Slalom Kajakowy, konkurencje K1K, C1K, K1M, C1M”, przysługuje 

Zarządowi PZKaj, którego decyzje są ostateczne. 

 

 
Opracował:  

Wiceprezes PZKaj ds. kajakarstwa slalomowego 

Bogusław Popiela 

oraz 

Dyrektor Sportowy PZKaj 

Wojciech Kudlik 

 

 

Zatwierdzone uchwałą Zarządu 07/07/2019 z dnia 02.07.2019 r. 

 

 


