Zasady kwalifikacji do Reprezentacji Polski Seniorów, U23 i Juniorów
w konkurencji Extreme Slalom na sezon 2019
I.

Kwalifikacje mają na celu wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w konkurencjach
indywidualnych K-1 kobiet i K-1 mężczyzn Extreme Slalom, którzy będą reprezentowali Polskę
w najważniejszych zawodach sezonu 2019: MŚ Seniorów, MŚ Juniorów i U23 oraz PŚ ICF 2019.

II.

Zawody kwalifikacyjne do Reprezentacji Polski Seniorów, U23 i Juniorów na sezon 2019
odbędą̨ się ̨ podczas I Mistrzostw Polski Extreme Slalom, na torze KOLNA w Krakowie w dniu
19.05.2019 r.

III.

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem ICF dla konkurencji Extreme Slalom.
Warunkiem uczestnictwa w I Mistrzostwach Polski Extreme Slalom jest posiadanie aktualnej
licencji PZKaj.

IV.

Regulamin zawodów kwalifikacyjnych:
Kwalifikacje – bieg indywidualny w którym startują wszystkie zgłoszone zawodniczki
i zawodnicy w formule OPEN. Klasyfikacja zostanie ustalona na podstawie uzyskanych czasów
przejazdu, oddzielnie dla grupy seniorów (łącznie z U-23) i juniorów w konkurencjach K-1
kobiet i K-1 mężczyzn.
Ćwierćfinał – prawo startu w ćwierćfinale uzyskuje max. 16 zawodniczek i 16 zawodników
wyłonionych na podstawie biegu kwalifikacyjnego. W max. 4 biegach ćwierćfinałowych
zawodnicy rywalizują ze sobą bezpośrednio w wyścigu max. 4 łodzi w serii. Do dalszej fazy
zawodów awans uzyskuje po 2 zawodników z każdej serii. Ćwierćfinały zostaną rozegrane
oddzielnie dla grupy seniorów (w tym U-23) i juniorów, w konkurencjach K-1 kobiet i K-1
mężczyzn..
Półfinał – prawo startu w półfinale uzyskuje max. 8 zawodniczek i zawodników wyłonionych
na podstawie biegów ćwierćfinałowych. W max. 2 biegach półfinałowych zawodnicy rywalizują
ze sobą bezpośrednio w wyścigu max. 4 łodzi w każdym biegu. Do dalszej fazy zawodów (finał)
awans uzyskuje po 2 zawodników z każdego półfinału. Półfinały zostaną rozegrane oddzielnie
dla grupy seniorów (w tym U-23) i juniorów, w konkurencjach K-1 kobiet i K-1 mężczyzn.
Finał – prawo startu w finale uzyskują 4 zawodniczki i 4 zawodników wyłonionych na podstawie
biegów półfinałowych. W biegu finałowym zawodnicy rywalizują ze sobą bezpośrednio. Finały
zostaną rozegrane oddzielnie dla grupy seniorów (w tym U-23) i juniorów, w konkurencjach
K-1 kobiet i K-1 mężczyzn.
Liczba zawodników oraz liczba biegów na poszczególnych etapach zawodów dla grupy
seniorów i juniorów zostanie ustalona na podstawie ogólnej liczby zgłoszeń w konkurencjach
K-1 kobiet i K-1 mężczyzn. Szczegóły dotyczące rozstawienia zawodników w poszczególnych
biegach zostaną przedstawione na odprawie przed Mistrzostwami Polski Extreme Slalom.
System ustalania pozycji startowych będzie oparty na przepisach Regulaminu ICF.

V.

W kwalifikacjach do Reprezentacji Polski zawodnicy będą rywalizować wyłącznie w gronie
polskich zawodników. Zawodniczki i zawodnicy z miejsc 1 i 2 w finałach I Mistrzostw Polski

Extreme Slalom, uzyskają prawo startu w najważniejszych imprezach sezonu 2019, a więc
w Mistrzostwach Świata Seniorów, Mistrzostwach Świata Juniorów i U23 oraz w Pucharach
Świata ICF 2019, w konkurencji Extreme Slalom.
VI.

Mistrzostwa Polski Extreme Slalom oraz zawody kwalifikacyjne odbywać się będą z podziałem
na kategorie wiekowe: junior, senior (w tym U-23). W przypadku nie uzyskania statusu
konkurencji mistrzowskiej (zgłoszenie min. 6 zawodniczek/zawodników) konkurencja
przeprowadzona zostanie w systemie open, bez podziału na kategorie wiekowe. W takim
przypadku podstawą kwalifikacji zawodniczek/zawodników do startu w najważniejszych
imprezach sezonu 2019 w poszczególnych grupach wiekowych będą ostateczne wyniki
Mistrzostw Polski Extreme Slalom.

VII.

W przypadku braku możliwości rozegrania zawodów kwalifikacyjnych w jednakowych
standardach, np. z powodu powodzi lub innych niesprzyjających warunków atmosferycznych,
np. burzy, gradobicia etc., może być wyznaczone inne miejsce i termin rozegrania kwalifikacji.
Decyzję w takim przypadku podejmie komisja w składzie: Wiceprezes PZKaj ds. Kajakarstwa
Slalomowego Bogusław Popiela oraz Dyrektor Sportowy PZKaj Wojciech Kudlik.

VIII.

W sytuacji gdy zakwalifikowany do reprezentacji zawodnik z różnych przyczyn zrezygnuje ze
startu w PŚ lub MŚ, ew. decyzję o zgłoszeniu w jego miejsce innego zawodnika, który
uczestniczył w kwalifikacjach, podejmą wspólnie Wiceprezes PZKaj ds. Kajakarstwa
Slalomowego Bogusław Popiela oraz Dyrektor Sportowy PZKaj Wojciech Kudlik.

IX.





X.

XI.

Dla grupy seniorów imprezami docelowymi w 2019 roku będą:
Mistrzostwa Świata Extreme Slalom, Praga 06-08.09.2019,
Puchar Świata ICF 1/2019 - Lee Valley/GBA, 14-16.06.2019,
Puchar Świata ICF 2/2019 – Bratysława/SVK, 21-23.06.2019,
Puchar Świata ICF 3/2019 – Ljubljana Tacen/SLO, 28-30.06.2019,
Puchar Świata ICF 4/2019 – Markkleeberg/GER, 30.08-01.09.2019.

Dla grupy juniorów i U23 imprezą główną sezonu 2019 będą:
 Mistrzostwa Świata Juniorów i U23 – Kraków/POL, 16-21.07.2019.
Zarząd PZKaj podejmie ostateczną decyzję dotyczącą liczby zawodniczek i zawodników, którzy
zostaną zgłoszeni do udziału w poszczególnych zawodach Pucharu Świata ICF 2019, MŚ
Extreme Slalom oraz w MŚ Juniorów i U-23 w konkurencjach Extreme Slalom. Zakwalifikowani
zawodnicy uzyskują prawo startu w zawodach mistrzowskich na koszt własny, klubu lub
sponsora. Zasady kwalifikacji do Reprezentacji Polski w Extreme Slalom na 2019 rok
obowiązują z dniem zatwierdzenia ich przez Zarząd PZKaj.

System kwalifikacji opracował
Wiceprezes PZKaj Bogusław Popiela

Zatwierdzone uchwałą elektroniczną nr 04/2019 z dnia 15.03.2019 r.

