
Załącznik do Regulaminu Kadry Narodowej. 
 

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO IGRZYSK OLIMPIJSKICH 
W RIO DE JANEIRO 

 
Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski seniorów w 2015 r. w slalomie kajakowym. 
 
I . Kwalifikacje mają na celu wyłonienie najlepszych osad w konkurencji K-1M, C-1M, C-2M, K-
1K i C-1K, które mogą reprezentować Polskę  w danym sezonie w konkurencjach indywidualnych. 
 
II . Zawody kwalifikacyjne do sezonu 2015 odbędą się : 
W Liptowskim Mikulaszu  – 08-10.05.2015r oraz w Krakowie   - 17-18.05.2015r 
Łącznie przeprowadzone zostaną 4 starty z czego trzy będą się liczyć a najgorszy odpada. System 
startów: 
Liptowski Mikulasz 08-10.05.2015 
1 start – (08.05.2015 – piątek) – zawody rozgrywane w formie dwóch przejazdów – liczy się lepszy 
2 start – (09-10.05.2015 – Sobota-Niedziela) – zawody rozgrywane według nowych przepisów ICF 
– ostateczny wynik zawodów 
Kraków 17-18.05.2015 
3 start (17.05.2015r – sobota) - zawody rozgrywane w formie dwóch przejazdów  - lepszy wygrywa 
4 start (18.05.2015r – niedziela) - zawody rozgrywane w formie dwóch przejazdów  - lepszy 
wygrywa 
Jeśli będą zawodnicy startowali poza grupą rankingową do kwalifikacji będzie brany również ich 
ostateczny wynik. 
 
III . Z czterech startów liczą się trzy najlepsze (najsłabszy odpada). 
 
IV . Zawodnicy, zawodniczki, osady, które uzyskają najwyższą łączną z trzech startów ilość 
punktów  zajmują odpowiednio 1, 2, 3, 4 miejsce., itd. 
 
V. 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 czterech startach. 
Odstępstwem od tej zasady może być kontuzja bądź choroba potwierdzona przez lekarza kadry 
bądź COMS. 
W przypadku remisu będzie brany pod uwagę czwarty (najgorszy) start. 
Dodatkowa punktacja : 
Zastosowana zostanie dodatkowa punktacja celem określenia poziomu w danej konkurencji oraz 
wyłonienia zwycięzcy w sytuacjach takiej samej ilości punktów (po czterech startach) 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. 
Po zakończonych kwalifikacjach sporządzony zostanie ranking wg punktacji powyżej. 
Zawodnik (osada) który(a) zdobędzie większą ilość punktów uzyska wyższe miejsce w rankingu. 
 
VI. W przypadku braku możliwości rozegrania wszystkich startów  np. z powodu powodzi lub 
innych warunków atmosferycznych powodujących niesprawiedliwe warunki dla wszystkich 
zawodników (decyzję podejmie trener koordynator przed zawodami), w pierwszej kolejności będzie 



wyznaczone inne miejsce zawodów. Jeśli nie będzie możliwości odbycia zawodów w innym 
miejscu kwalifikacje będą zakończone na podstawie odbytych startów.  
 
VII . Zawodnicy z miejsc I- III w każdej konkurencji mają prawo do startu w pierwszej części 
sezonu czyli Mistrzostwa Europy Seniorów oraz I-III edycji PŚ bez względu na to czy PZKaj.  ich 
sfinansuje lub wezmą udział na koszt własny.  
Aby uzyskać prawo startu w kolejnych dwóch rzutach Pucharu Świata należy w pierwszej części 
sezonu potwierdzić swój wysoki poziom sportowy. Prawo do startu w IV i V edycji  PŚ uzyska 
zawodnik, który w Mistrzostwach Europy Seniorów i pierwszych trzech edycjach PŚ uzyska 
przynajmniej raz miejsce w pierwszej 10 w ostatecznej klasyfikacji zawodów. 
 
VIII. Jeśli w danej konkurencji zawodnik nie uzyska minimum wynikowego uprawniającego go do 
startów w IV i V Pucharze Świata będzie musiał wziąć udział w dodatkowym starcie 
weryfikującym skład kadry. Zawody te odbędą się w dniach     01-02.08.2015 podczas Mistrzostw 
Polski Seniorów w Krakowie. Będzie się liczył ostateczny wynik zawodów. Zawodnik, który 
wywalczy kwalifikacje uzyska prawo startu w IV i V edycji Pucharu Świata. 
 
IX . Jeżeli w  edycji pucharu świata zawodnik nie osiągnął zakładanego rezultatu i osiągnął 
najgorszy wynik spośród startujących reprezentantów polski może zostać  w następnej  edycji 
zastąpiony kolejnym zawodnikiem z rankingu. Decyzję w tej sprawie podejmuje trener koordynator, 
po analizie wyników. 
 
X.  Do startu w Mistrzostwach Świata zawodnicy (osady) zostaną wyznaczeni na podstawie 
kolejności zajętych miejsc – liczy się lepsze miejsce w końcowej klasyfikacji zawodów w 
Mistrzostwach Europy Seniorów oraz Pucharach Świata. W przypadku zajęcia takich samych 
miejsc liczy się kolejne lepsze miejsce. Jeśli to dalej nie rozstrzyga kolejności  w takim razie będzie 
brane pod uwagę zajęte miejsce w wiosennych  kwalifikacjach do kadry. 
  
XI. W sezonie Olimpijskim czyli 2016 zawodnik (osada), który zrobi kwalifikację Olimpijską na 
Mistrzostwach Świata w roku 2015 automatycznie dostaje się do kadry na sezon 2016 ale musi 
wziąć udział w kwalifikacjach wewnętrznych 
 
XII. Nie będzie prowadzona osobna punktacja dla grupy młodzieżowej. Kadra Młodzieżowa to 
kolejni zawodnicy (osady) z klasyfikacji końcowej, którzy wiekowo spełniają warunki do kadry 
Młodzieżowej. 
 
XIII. Podstawą oceny zawodników przez zarząd będą osiągane czasy przejazdów i prezentowany 
poziom sportowy umożliwiający zajęcie co najmniej  miejsca finałowego na Mistrzostwach Świata.  
 
XIV . Zarząd PZK podejmie ostateczną decyzję dotyczącą ilości zawodników, zawodniczek, osad, 
które zostaną nominowane do startu w zawodach w danym sezonie po szczegółowej analizie 
wszystkich danych o prezentowanym poziomie poszczególnych osad.  
 
XV. Zasady szczególne 
 
1. Zarząd PZKaj. ma prawo do zmniejszenia ilości powoływanych i szkolonych 
zawodniczek i zawodników w zależności  od posiadanego budżetu  
 
2. Ostateczne prawo interpretacji tego regulaminu przysługuje zarządowi PZKaj. 
którego decyzje są ostateczne. 
 
 

Zatwierdzone w dniu: 05.02.2015 r. 


