Zasady kwalifikacji
do reprezentacji Polski U-23 w slalomie kajakowym na
Mistrzostwa Świata U-23 na rok 2015
Kwalifikacje dotyczą startu w MMŚw :
I.Kwalifikacje mają na celu wyłowienie najlepszej osady w konk. K-1M, C-1M, C-2M,
K-1K ,C-1K, które mogą reprezentować Polskę na MMŚ w konkurencjach
indywidualnych.
II. Zawody kwalifikacyjne odbędą się :
w Krakowie - 09-10.08.2014r oraz w Krakowie - 23-24.08.2014r
Łącznie przeprowadzone zostaną 4 starty.
System startów:
Kraków 9-10.08.2014
1 start (09.08.2014 Sobota) - zawody rozgrywane w formie – II przejazdy –najlepszy
wygrywa.
2 start (10.08.2014r - Niedziela ) - zawody rozgrywane w formie -– I przejazd półfinał
/II przejazd finał– ostateczna klasyfikacja
Kraków 23-24.08.2014
3 start (23.08.2014r – sobota) - zawody rozgrywane w formie – II przejazdy –
najlepszy wygrywa.
4 start (24.08.2014r – niedziela) - zawody rozgrywane w formie -– I przejazd półfinał
/II przejazd finał– ostateczna klasyfikacja
W półfinale maja prawo startu wszyscy zawodnicy, do finału kwalifikuje się zgodnie z
zasadami rozgrywania zawodów czyli 10.08 po 10 osad a 24.08 2/3 osad startujących
w półfinale.
Jeśli w zawodach będą brali udział obcokrajowcy, punkty przyznawane będą jedynie
polskim osadom.
IV. Z czterech startów liczą się trzy najlepsze (najsłabszy odpada).
V. Zawodnicy, zawodniczki, osady, które uzyskają najwyższą łączną z trzech zawodów
ilość pkt. zajmują odpowiednio 1, 2, 3, 4 miejsce., itd.
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 nieprzewidziana sytuacja jak np. niezdolność
do startu spowodowana złym stanem zdrowia i stwierdzona/potwierdzona przez
lekarza Kadry Slalomu bądź 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 koordynator przedstawia Zarządowi PZK
propozycję imienną i ilościową proponowanych zawodników, zawodniczek, osad do
startu w MMŚ.
VIII. Medaliści Młodzieżowych Mistrzostw Świata i Młodzieżowych Mistrzostw
Europy oraz finaliści tych imprez z sezonu 2014 biorą udział w kwalifikacjach ale do
ostatecznej klasyfikacji zostanie im przyznany bonus w wysokości:
Medaliści – 4 pkt do klasyfikacji końcowej
Finaliści – 1 pkt do klasyfikacji końcowej
Warunkiem otrzymania punktów bonusowych jest odbycie się wszystkich czterech
startów oraz wzięcie udziału we wszystkich czterech startach w/w zawodników.
IX. W przypadku braku możliwości rozegrania wszystkich startów np. z powodu
powodzi kwalifikacje będą zakończone na podstawie odbytych startów. Jeśli nie
będzie możliwości rozegrania ani jednego ze startów ustalone będą inne terminy.
X. Podstawa oceny zawodników przez zarząd będą osiągane czasy przejazdów i
prezentowany poziom sportowy umożliwiający zajęcie co najmniej miejsca
finałowego na Mistrzostwach Świata.
X. Zarząd PZK podejmie ostateczną decyzję dotyczącą ilości zawodników,
zawodniczek, osad, które zostaną nominowane do startu w MMŚ po szczegółowej
analizie wszystkich danych o prezentowanym poziomie poszczególnych osad.

