Załącznik do Regulaminu Kadry Narodowej.
Zasady Kwalifikacji do Reprezentacji Polski Seniorów w Slalomie Kajakowym na
Mistrzostwa Europy Seniorów, Mistrzostwa Świata Seniorów i Puchary Świata
na rok 2014
Kwalifikacje dotyczą startu w MŚ Sen, ME Sen, MME oraz PŚ:
I. Kwalifikacje mają na celu wyłonienia kolejności osad w konkurencjach K-1M, C-1M, C-2M, K1K, C-1K, które mogą reprezentować Polskę na ME Sen, MŚ Sen, MME oraz PŚ
w konkurencjach indywidualnych.
II. Zawody kwalifikacyjne odbędą się:
w L. Mikulaszu - 09-10.05.2014r oraz w Krakowie - 16-17.05.2013r
Łącznie przeprowadzone zostaną 4 starty.
System startów:
L. Mikulasz
1 start (09.05.2014r - piątek) - zawody rozgrywane w formie – dwa przejazdy – ostateczna
klasyfikacja
2 start (10.05.2014r - sobota ) - zawody rozgrywane w formie – dwa przejazdy – ostateczna
klasyfikacja
Kraków
3 start (16.05.2014r – piątek) - zawody rozgrywane w formie – dwa przejazdy – ostateczna
klasyfikacja
4 start (17.05.2014r – sobota) - zawody rozgrywane w formie – dwa przejazdy – ostateczna
klasyfikacja
Jeśli w zawodach będą brać udział obcokrajowcy, startują oni poza konkurencją i nie zabierają
punktów zawodnikom polskim.
Konstruktorami tras w startach kwalifikacyjnych w kraju są Trenerzy Kadry. Trasa musi zostać
zatwierdzona przez Prezesa ds. Slalomu PZKaj Pana Zbigniewa Kudlika.
III. Z czterech startów liczą się trzy najlepsze (najsłabszy odpada).
IV. Zawodnicy, zawodniczki, osady, które uzyskają najwyższą łączną z trzech zawodów
ilość pkt. zajmują odpowiednio 1, 2, 3, 4 miejsce., itd.
V. Nie będzie prowadzona osobna punktacja dla zawodników grupy U-23. Reprezentacja na MME
to najlepsze osady do lat 23 z grona sklasyfikowanych zawodników. W przypadku rozgrywania
Młodzieżowych Mistrzostw Świata w Brazylii w kwietniu 2015 roku najlepszy młodzieżowiec
z kwalifikacji wiosennych w 2014r otrzymuje kolejno 1m – 9 pkt, 2m – 7pkt, 3m – 6pkt itd.
Kolejnym etapem kwalifikacji do tych zawodów będą zawody rozgrywane w Krakowie w miesiącu
Październiku (nadzieje olimpijskie).
VI. Punktacja:
Zawodnicy rywalizować będą w swoim gronie - polskich zawodników.
Za zdobycie poszczególnych miejsc zostaną przyznane im punkty według następującej zasady:
(punktacja olimpijska)
1m - 9pkt, 2m - 7pkt, 3m – 6pkt, 4m – 5pkt, 5m – 4pkt, 6m – 3pkt, 7m – 2pkt, 8m – 1pkt
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika (osady) jest udział we wszystkich 4 startach.
Odstępstwem od tej zasady może być niezdolność do startu spowodowana złym stanem zdrowia
i stwierdzona/potwierdzona przez lekarza Kadry Slalomu lub COMS.
Po zakończonych kwalifikacjach sporządzony zostanie ranking wg punktacji powyżej.
Zawodnik (osada) który(a) zdobędzie większą ilość punktów uzyska wyższe miejsce
w rankingu.
Dodatkowa punktacja:
Zastosowana zostanie dodatkowa punktacja celem określenia poziomu w danej konkurencji oraz

wyłonienia zwycięzcy w sytuacjach takiej samej ilości punktów wg punktacji głównej.
1. Miejsce I (zwycięzca) otrzymuje: 0 pkt.
2. Miejsce II: ilość uzyskanych pkt. odpowiada rzeczywistej stracie do zwycięzcy, zgodnej
z oficjalnymi wynikami (przykład miejsce I = 0 pkt., miejsce II strata 0,9 = 0,9 pkt., miejsce III
strata 2,15 = 2,15 pkt. itd.
VII. Po zakończonych kwalifikacjach trener Reprezentacji przedstawia Zarządowi PZK propozycję
imienną i ilościową proponowanych zawodników, zawodniczek, osad do startu w ME Sen, PŚ- I, II,
III oraz MME
VIII. Aby uzyskać prawo startu w IV i V PŚ oraz MŚ Sen, w ME Sen lub w jednym
z rzutów PŚ I-III, przynajmniej raz trzeba znaleźć się w finałowej „10”.
IX. Jeśli zakwalifikowani zawodnicy nie spełnią wymagań minimum wynikowego
(w finale ME Sen (1-10), finał (1-10) PŚ I, II, III) trener koordynator przedstawia do zarządu PZKaj
swoją propozycje.
Ostateczną decyzję o składzie na IV i V PŚ oraz MŚ Sen podejmuje Zarząd PZKaj.
Weryfikacja składu:
− prawo startu w IV i V PŚ, w miejsce zawodników którzy nie spełnili kryterium wynikowego
z pierwszego etapu kwalifikacji (dotyczy zawodnika/-ów, osady/osad, które wypadły najsłabiej
(decyduje najwyższe zajęte miejsce) prawo startu uzyskują zawodnicy którzy zajęli kolejne miejsca
w kwalifikacjach. Jeśli w stracie w IV i V rzucie PŚ znajdą się oni w finałowej 10 uzyskują oni
prawo startu w MŚ Sen
Jeśli zawodnicy nie spełnią opisanych kryteriów, do startu w MŚ Sen powołani mogą zostać
zawodnicy, którzy uzyskali najwyższe pozycje w ME Sen oraz PŚ I-V (decyduje rankingnajwyższe zajęte miejsce w jednym z wymienionych startów).
X. Jeśli pierwsza reprezentacja nie bierze udziału w startach w PŚ, mogą w nich wziąć udział inni
zawodnicy wg pierwszeństwa i kolejności zgodnej z zajętymi miejscami
w kwalifikacjach.
XI. Medaliści Mistrzostw Świata Seniorów i Mistrzostw Europy Seniorów oraz finaliści tych
imprez z sezonu 2013 biorą udział w kwalifikacjach, są liczeni w punktacji ale startują od razu
z przewagą 2 pkt. do ostatecznej punktacji.
XII. W przypadku remisu w którym bierze udział zawodnik wymieniony w punkcie XI remis
zostanie rozstrzygnięty na jego korzyść. W przypadku remisu pomiędzy zawodnikami z punktu XI
zostanie zastosowana dodatkowa punktacja z punktu VI.
XIII. Zarząd PZK podejmie ostateczną decyzję co do ilości zawodników, zawodniczek, osad, które
zostaną nominowane do startu w ME Sen, PŚ Sen I-III, MME, a następnie PŚ Sen IV –V oraz MŚ
Sen.
System kwalifikacji do startu w Igrzyskach Olimpijskich, ze względu na zapowiadające się
bardzo duże zmiany w systemie kwalifikacji międzynarodowym będzie opracowany po
wydaniu decyzji ICF z uwzględnieniem zmian i dostosowany do reguł międzynarodowych.

Zatwierdzono w dniu 24.03.2014

