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I. Kajakarstwo klasyczne: 

Do kadry narodowej w kajakarstwie klasycznym kwalifikują się zawodniczki  

i zawodnicy: 

 którzy uzyskają kwalifikację do grupy szkolenia olimpijskiego A1, A2, B1, B2– zgodnie 

z kryteriami określonymi przez Zespół Metodyczny i MSiT 

 którzy uzyskują kwalifikacje podczas regat eliminacyjnych, zgodnie z zasadami 

kwalifikacji do reprezentacji seniorów na dany rok, zatwierdzeni przez Zarząd PZKaj. 

 którzy w następstwie osiągniętych wyników podczas zawodów mistrzowskich 

(Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Długodystansowe 

Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski w Maratonie) zdobywają klasę sportową 

mistrzowską. 

 

Ponadto do Kadry Narodowej mogą być powołani zawodnicy mający, co najmniej pierwszą 

klasą sportową, na podstawie wyników uzyskanych podczas n/w zawodów, zatwierdzeni przez 

Zarząd PZKaj: 

1. Do 4 miejsca w Pucharze Świata. 

2. Do 6 miejsca w Akademickich Mistrzostwach Świata, lub Uniwersjadzie. 

3. Medaliści Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowych Mistrzostw Polski 

K-1, C-1, K-2, C-2  do 3 miejsca 

K-4, C-4   do 1 miejsca 

4. Eliminacje do KN: 

kajakarze   do 18 miejsca  

kanadyjkarze   do 15 miejsca 

kobiety kajakarki  do 15 miejsca 

kobiety kanadyjkarki do 10 miejsca 

5. Konsultacja Seniorów, wiosenna i jesienna – do 10 miejsca 

6. Finaliści młodzieżowych ME i MŚ: 

K-1, C-1    do 9 miejsca,  

K-2, C-2    do 6 miejsca,  

K-4, C-4    do 3 miejsca. 

7. Juniorzy przechodzący do kategorii seniorów w Mistrzostwach Polski Juniorów, 

Długodystansowych Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Polski w Maratonie: 

K-1 i C-1   do 3 miejsca 

K-2 i C-2   1 miejsce 

8. Finaliści Mistrzostw Świata, lub Mistrzostw Europy w kategorii juniora:  

K-1, C-1    do 9 miejsca,  

K-2, C-2    do 6 miejsca,  

K-4, C-4    do 3 miejsca. 

 

II. Slalom: 

Do kadry narodowej w slalomie kwalifikują się zawodniczki i zawodnicy: 

 którzy uzyskają kwalifikację do grupy szkolenia olimpijskiego A1, A2, B1, B2– zgodnie 

z kryteriami określonymi przez Zespół Metodyczny i MSiT 

 którzy uzyskują kwalifikacje podczas regat eliminacyjnych, zgodnie z zasadami 

kwalifikacji do reprezentacji seniorów na dany rok, zatwierdzeni przez Zarząd PZKaj. 
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 którzy w następstwie osiągniętych wyników podczas zawodów mistrzowskich 

(Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski  

w Zjeździe) zdobywają klasę sportową mistrzowską, 

 

Ponadto do Kadry Narodowej Seniorów mogą być powołani zawodnicy, mający, co najmniej 

pierwszą klasą sportową, na podstawie wyników uzyskanych w następujących imprezach, 

zatwierdzeni przez Zarząd PZKaj: 

1. Mistrzostwa Polski Seniorów 

  K-1 M do 8 miejsca 

  C-1 M  do 8 miejsca 

  K-1 K  do 6 miejsca 

  C-1 K  do 6 miejsca 

  Extreme Slalom do 4 miejsca 

  C-2 Mixed do 3 miejsca  

2. Medaliści Młodzieżowych Mistrzostw Polski 

3. Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Europy Seniorów  

 indywidualnie Finał 

 zespołowo  do 6 m 

4. Mistrzostwa Świata lub Europy Juniorów (dotyczy to zawodników przechodzących do 

kategorii seniora) 

  indywidualnie do 10 miejsca 

  zespołowo medal 

1. Mistrzostwa świata lub Europy U-23 

  indywidualnie do 6 miejsca 

  zespołowo  do 3 miejsca 

2. Mistrzostwa Polski Juniorów (ostatni rocznik): 

K-1, C-1, Extreme Slalom – indywidualnie do 4 miejsca 

 

III.  Kajak polo 

Do kadry narodowej seniorów i młodzieżowców w kajak polo kwalifikują się: 

 medaliści Mistrzostw Polski Seniorów i U21 

 zawodnicy, którzy uzyskują kwalifikacje podczas regat eliminacyjnych, zgodnie  

z zasadami kwalifikacji do reprezentacji na dany rok,  

 zawodnicy wyłonieni przez trenerów kadry narodowej, zatwierdzeni przez Zarząd PZKaj. 

 

IV.  Freestyle  

Do kadry narodowej we freestyle’u kajakowym kwalifikują się zawodnicy na podstawie 

wyników sportowych osiągniętych podczas zawodów: 

 Mistrzostw Świata/Mistrzostw Europy 

 Pucharów Świata/Pucharów Europy  

 Mistrzostw federacji zagranicznych 

 Mistrzostw Polski, zatwierdzeni przez Zarząd PZKaj. 

 

 

 

 


