
Warszawa dnia 22.09.2015 
 

PROJEKT                                      Zasady kwalifikacji 

 Do IGRZYSK OLIMPIJSKICH  RIO DE JANEIRO 2016    

 
  

 

I.      Kwalifikacje mają na celu wyłonienie najlepszej osady w konkurencjach: 
K-1M, C-1M, C-2M i K-1K, które będą reprezentować Polskę podczas Igrzysk 
Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku. 
 

II.       Cykl kwalifikacji obejmują następujące wydażenia: 
a. Mistrzostwa Świata Seniorów w Londynie rozgrywane w terminie  

16 – 20.09.2015 
b. Kwalifikacje wewnętrzne do Kadry Narodowej w skład której wchodzą;            

- zawody w Krakowie 16-17.04.2016  - 2 starty 
- zawody w Liptowskim Mikulaszu 23-24.04.2016 – 2 starty 
Łącznie 4 starty – 3 najlepsze się liczą 

c.  Mistrzostwa Europy Seniorów w Liptowskim Mikulaszu 13-15.05.2016 
d. Zawody Pyrenees Cup 3 – w Pau – Francja w terminie 27-28.05.2016 

 
III.      Kwalifikacje odbędę się w systemie punktowym. Maksymalna liczba punktów do 

zdobycia podczas kwalifikacji dla danego zawodnika (osady) wynosi 14. 
 

IV.      Każdy zawodnik (osada), który wywalczyła kwalifikację Olimpijską podczas 
Mistrzostw Świata w 2015 roku w Londynie otrzyma 2 punkty do końcowej 
klasyfikacji. 
 

V.      Każdy zawodnik (osada) za zajęcie miejsca w finałowej 10 podczas w/w 
zawodów otrzyma 1 punkt do klasyfikacji końcowej. Za zajęcie miejsca w 
pierwszej trójce  otrzyma dodatkowo 1 punkt. 
Maksymalnie zawodnik (osada), który wywalczy kwalifikację olimpijską może 
otrzymać 4 pkt. Za wygranie kwalifikacji do Kadry Narodowej najlepszy 
zawodnik/osada w konkurencji otrzyma 4 pkt drugi zawodnik 2 pkt i trzeci 
zawodnik 1 pkt.  
 

VI.      Zawodnik, który wywalczył kwalifikację olimpijską dla kraju podczas Mistrzostw 
Świata Seniorów w Londynie automatycznie dostaje się do Kadry Narodowej 
Seniorów i reprezentacji Polski na sezon 2016 i uzyskuje prawo startu we  
zawodach slalomowych wskazanych przez trenera kadry.  
 

VII. Zawody kwalifikacji wewnętrznej w 2016 roku odbędą się podczas Kwalifikacji 
do Kadry Narodowej – zawody w Krakowie 16-17.04.2016 i Liptowskim 
Mikulaszu 23 – 24.04.2016 – 4 starty z czego trzy najlepsze się liczą, najgorszy 
odpada,  Mistrzostw Europy Seniorów w Liptowskim Mikulaszu 13-15.05.2016 –
oraz podczas zawodów Pyrenees Cup 3 w Pau – Francja  w terminie               
27-28.05.2016 – ostateczna klasyfikacja.  

 
VIII.  Za zajęcie pierwszego miejsca spośród Polaków w wymienionych zawodach 

zawodnik/osada otrzyma 3 punkty,  za zajęcie drugiego miejsca 2 punkty i za 
trzecie miejsce 1 punkt. 



IX.      Podczas Mistrzostw Europy  zawodnik, który zajmie miejsce w pierwszej 10 
otrzyma dodatkowo 1 punkt.  
 

X. Remis jest rozstrzygany zawsze na korzyść zawodnika, który zrobił kwalifikację 
olimpijską dla kraju. 

 
 

XI. W sprawach nieuregulowanych tym dokumentem a także ostateczną decyzję 
dotyczącym składu polskiej reprezentacji, podejmuje Zarząd PZKaj. po 
zasięgnięciu  opinii  Trenera Koordynatora Kadry . 
 

 
 
 

 
 
 

 


