
Załącznik do Regulaminu Kadry Narodowej. 
 
 

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO IGRZYSK OLIMPIJSKICH 
W RIO DE JANEIRO 

 
Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski seniorów w 2015 r. w kajakarstwie 
klasycznym. 
 
I. Zasady ogólne (dot. reprezentacji seniorów i młodzieżowej) 
 
1.  Imprezy kwalifikacyjne do reprezentacji narodowej. 
 

a) I Regaty Eliminacyjne Seniorów, 24-26 kwietnia 2015 r. zawody zostaną 
przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Kajakarstwa Klasycznego  w osadach K1       
i C1. Kryteria kwalifikacji dla kobiet i mężczyzn, w konkurencjach kajakowych i 
kanadyjkach, uwzględniają wymogi startowe poszczególnych grup szkoleniowych. 
Wstępna selekcja zawodników do reprezentacji narodowej zostanie przeprowadzona 
zgodnie z kryteriami kwalifikacyjnymi dla poszczególnych grup, określonymi w pkt 2. 
Wtórna selekcja, spośród zakwalifikowanych zawodników, będzie miała miejsce 
podczas zgrupowania szkoleniowego przed zawodami. Składy osad i dystanse, na 
których będą startowały osady na zawodach, ustalają trenerzy główni. Składy osad 
wnioskowane przez trenerów, po zatwierdzeniu przez Pion Szkolenia i Zarząd PZKaj 
tworzą reprezentację narodową. Na wniosek trenerów głównych, podczas I RES, w 
celach szkoleniowych mogą być dodatkowo rozegrane wyścigi w osadach K2, C2 i K4 
na wskazanych dystansach. 
 

b) Mistrzostwa Polski Seniorów / II Regaty Eliminacyjne Sen., 5-7 czerwca 2015r. 
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem PZKaj i zatwierdzonym 
programem. Systemem kwalifikacyjnym objęte są wyścigi w konkurencjach K1 i C1 
na dystansach olimpijskich wg zasad szczegółowych, określonych w części II., 
ponadto zwycięzcy poszczególnych dystansów w osadach K1 lub C1 mają 
pierwszeństwo startu w tych konkurencjach w najbliższych zawodach 
międzynarodowych, o ile Pion Szkolenia i Zarząd PZKaj uznają zasadność takiego 
zgłoszenia i zatwierdzą ostateczny skład reprezentacji uwzględniający te konkurencje.    
 

2. Osady reprezentacyjne.  
 
Spośród zawodników zakwalifikowanych, po wstępnej selekcji podczas RES (I i II), 
składy osad reprezentacyjnych na zawody międzynarodowe ustalają trenerzy główni, 
podczas kwalifikacji wewnętrznych w trakcie zgrupowań szkoleniowych. Poziom 
sportowy wnioskowanej osady, musi rokować uzyskanie najlepszego wyniku sportowego 
na zawodach głównych tj. ME i MS. Poziom sportowy reprezentowany przez 
zawodników zakwalifikowanych po wstępnej selekcji, będzie miał przełożenie na 
ostateczną ilość zawodników powołanych przez trenerów na zgrupowanie szkoleniowe      
i eliminacje wewnętrzne. Zgłoszenia osad na zawody międzynarodowe w tym na ME        
i MS do konkurencji nieolimpijskich, będzie miało miejsce wyłącznie w celach 
szkoleniowych, a pierwszeństwo startu będą mieli zawodnicy – zwycięscy na tych 
dystansach w konkurencjach K1 lub C1, będący w wieku młodzieżowym. 
 



3. Zawodnicy, którzy w zawodach międzynarodowych, poprzedzających ME lub MS zajmą 
pierwsze miejsce w konkurencjach K1 lub C1 na poszczególnych dystansach, będą mieli 
prawo startu w tych konkurencjach podczas zawodów głównych tj. ME lub MŚ o ile 
uzyskane czasy będą potwierdzały poziom sportowy dający możliwość  walki o medale na 
imprezach głównych.   

4. Reprezentacje narodowe na poszczególne zawody międzynarodowe, wnioskowane przez 
trenerów głównych, każdorazowo zatwierdzane będą przez Pion Szkolenia i Zarząd 
PZKaj przed regulaminowym, ostatecznym terminem zgłoszeń do tych zawodów, 
wyznaczonym przez ECA, lub ICF. 

5. Ostateczną decyzję zatwierdzającą proponowane składy podejmuje Zarząd PZKaj. 
 
II.  Zasady szczegółowe (I i II RES) 
 
I Regaty Eliminacyjne Seniorów (24-26.04.2015 r.). 
 
Mężczyźni kajakarze. 
 
1. Dystans 200 m. 
Wstępna  kwalifikacja do reprezentacji narodowej na dystansie 200 m, dotyczy maksymalnie 
sześciu miejsc, na które kwalifikuje się pierwszych pięciu zawodników z wyścigu finałowego 
w K1. Szósty zawodnik może być powołany na wniosek trenera kadry, spośród zawodników 
do miejsca dziesiątego. Zwycięzca wyścigu finałowego ma pierwszeństwo startu na 
najbliższych zawodach międzynarodowych w konkurencji K1 na dystansie 200 m, jeżeli Pion 
Szkolenia i Zarząd PZKaj. podejmą decyzję o zgłaszaniu osady w tej konkurencji. 
 
2. Dystans 1000 m. 
Wstępna  kwalifikacja do reprezentacji narodowej na dystansie 1000 m, dotyczy ośmiu 
miejsc, na które kwalifikuje się pierwszych siedmiu zawodników z wyścigu finałowego w 
K1. Ósmy zawodnik może być powołany na wniosek trenera kadry spośród zawodników dp 
miejsca piętnastego/ uzasadnienie indywidualne/. Zwycięzca wyścigu finałowego ma 
pierwszeństwo startu na najbliższych zawodach międzynarodowych w konkurencji K1 na 
dystansie 1000 m, jeżeli Pion Szkolenia i Zarząd PZKaj podejmą decyzję o zgłaszaniu osady 
w tej konkurencji. 
 
3. W wyścigach półfinałowych i finałowych, najlepsi zawodnicy będą rozstawieni na torach 

5, 4 i 6. 

Mężczyźni kanadyjkarze 
 
Dystans: 2000 m, 1000 m, 500 m 
 
Przejazd indywidualny na czas 1 x 2000 m i 1 x 1000 m , przerwa 10 min, po południu bieg 
2000 m. Drugi dzień przejazd w torze (finały A, B) na 1000 m według kolejności zajętych 
miejsc z 2000 m i na 500 m według kolejności zajętych miejsc z 1000 m. 
 
1. Wstępna kwalifikacja do reprezentacji narodowej na dystans 200 m, dotyczy czterech 

miejsc, na które kwalifikuje się pierwszych trzech zawodników wyłonionych z rankingu 
wg tab. nr 1 z wyścigów finałowych w C1 na dystansach 1000 m i 500 m. Czwarty 
zawodnik może być powołany na wniosek trenera kadry, spośród zawodników z rankingu; 
siódmego, ósmego lub dziewiątego. 



2. Wstępna kwalifikacja do reprezentacji narodowej na dystans 1000 m, dotyczy ośmiu 
miejsc, na które kwalifikuje się pierwszych siedmiu zawodników wyłonionych z rankingu 
wg tab. nr 1 z wyścigów finałowych w C1 na dystansach 2000 m i 1000 m, w tym 
zwycięzca z finału 1000 m. Ósmy zawodnik może być powołany na wniosek trenera 
kadry spośród zawodników z rankingu do piętnastego miejsca/ uzasadnienie 
indywidualne/. Zwycięzca wyścigu finałowego C1 na dystansie 1000 m, ma 
pierwszeństwo startu na najbliższych zawodach międzynarodowych, jeżeli Pion Szkolenia 
i Zarząd PZKaj podejmą decyzję o zgłaszaniu osady w tej konkurencji. 
 

3. W wyścigach finałowych, najlepsi zawodnicy będą rozstawieni na torach 5, 4 i 6. 
 

4. Kolejność awansu do reprezentacji na dystansie 1000 m, uzależniona jest również od 
strony wiosłowania. 

Punktacja  
- suma punktów na 1000 m i 500 m dot. kwalifikacji na 200 m (do 9 miejsca) 
- suma punktów na 1000 m i 500 m dot. kwalifikacji na 1000 m (do 15 miejsca) 

Kobiety  
 
Dystans: 2000 m, 1000 m, 500 m 
 
Przejazd indywidualny na czas 1 x 2000 m i 1 x 1000 m , przerwa 10 min. 
Drugi dzień przejazd w torze (finały A, B) na 1000 m według kolejności zajętych miejsc 
z 2000 m i na 500 m według kolejności zajętych miejsc z 1000 m. 
 
1. Wstępna  kwalifikacja do reprezentacji narodowej kobiet dotyczy jedenastu miejsc, na 

które kwalifikuje się pierwszych dziewięć zawodniczek wyłonionych według punktacji 
z rankingu (tab. nr 1) z wyścigów finałowych w K1 na dystansach 500 m i 1000 m (w tym 
zwyciężczynie z poszczególnych dystansów) oraz dwie zawodniczki kwalifikowane na 
wniosek trenera, spośród zawodniczek do 14 miejsca z rankingu. 
 

2. Najlepsze zawodniczki wskazane przez trenera, będą rozstawione na torze nr 5 (ilość 
rozstawionych zawodniczek, zależy od ilości wyścigów eliminacyjnych). 

 
3. Punktacja 

- 1000 m do dziewiątego miejsca 
- 500 m do piętnastego miejsca 

 
Tabela nr 1. Punktacja: 
 

Miejsce 
Suma 
czasów z 
2000 i 
1000 m 
(spr. 
ind) 

Punkty Miejsce 
z 1000 m 
(wyścigi 
finałowe) 

Punkty Miejsce 
z 500 m 
(wyścigi 
finałowe) 

Punkty 

1 18 1 18 1 18 
2 17 2 17 2 17 
3 16 3 16 3 16 



4 15 4 15 4 15 
5 14 5 14 5 14 
6 13 6 13 6 13 
7 12 7 12 7 12 
8 11 8 11 8 11 
9 10 9 10 9 10 
10 9 10 9 10 9 
11 8 11 8 11 8 
12 7 12 7 12 7 
13 6 13 6 13 6 
14 5 14 5 14 5 
15 4 15 4 15 4 
16 3 16 3 16 3 
17 2 17 2 17 2 
18 1 18 1 18 1 

 
II Regaty Eliminacyjne Seniorów / Mistrzostwa Polski Seniorów   5-7 czerwiec 2015 r. 
 
Mężczyźni kajakarze. 
 

1. Dystans 200 m. 
Wstępna  kwalifikacja do reprezentacji narodowej na dystansie 200 m, dotyczy sześciu  
miejsc, na które kwalifikuje się pierwszych pięciu zawodników z wyścigu finałowego w K1. 
Szósty  zawodnik może być powołany na wniosek trenera kadry, spośród zawodników z 
miejsc do dziesiątego. Zwycięzca wyścigu finałowego ma pierwszeństwo startu na 
najbliższych zawodach międzynarodowych w konkurencji K1 na dystansie 200 m, jeżeli Pion 
Szkolenia i Zarząd PZKaj podejmą decyzję o zgłaszaniu osady w tej konkurencji. 
 

2. Dystans 1000 m. 
Wstępna  kwalifikacja do reprezentacji narodowej na dystansie 1000 m, dotyczy ośmiu 
miejsc, na które kwalifikuje się pierwszych siedmiu zawodników z wyścigu finałowego w 
K1. Ósmy zawodnik może być powołany na wniosek trenera kadry spośród zawodników z 
miejsc do  dziesiątego. Zwycięzca wyścigu finałowego ma pierwszeństwo startu na 
najbliższych zawodach międzynarodowych w konkurencji K1 na dystansie 1000 m, jeżeli 
Pion Szkolenia i Zarząd PZKaj podejmą decyzję o zgłaszaniu osady w tej konkurencji. 
W wyścigach półfinałowych i finałowych, najlepsi zawodnicy będą rozstawieni na torach 5, 4 
i 6. 
 
Mężczyźni kanadyjkarze. 
 

1. Dystans 200 m. 
 

Wstępna  kwalifikacja do reprezentacji narodowej na dystansie 200 m, dotyczy czterech 
miejsc, na które kwalifikuje się pierwszych trzech zawodników wyłonionych z rankingu wg 
tab. nr 2 z wyścigów finałowych w C1 na dystansach 200 m i 500 m. Czwarty zawodnik może 
być powołany na wniosek trenera kadry, spośród zawodników z rankingu; siódmego, ósmego 
lub dziewiątego. Zwycięzca wyścigu finałowego C1 na dystansie 200 m, ma pierwszeństwo 
startu na najbliższych zawodach międzynarodowych, jeżeli Pion Szkolenia i Zarząd PZKaj 
podejmą decyzję o zgłaszaniu osady w tej konkurencji. 
 



2. Dystans 1000 m. 
Wstępna  kwalifikacja do reprezentacji narodowej na dystansie 1000 m, dotyczy ośmiu 
miejsc, na które kwalifikuje się pierwszych siedmiu zawodników wyłonionych z rankingu wg 
tab. nr 3 z wyścigów finałowych w C1 na dystansach 1000 m i 500 m, w tym zwycięscy z 
finału 500 m i 1000 m. Ósmy zawodnik może być powołany na wniosek trenera kadry 
spośród zawodników z rankingu do piętnastego miejsca/indywidualne uzasadnienie/. 
Zwycięzca wyścigu finałowego C1 na dystansie 1000 m, ma pierwszeństwo startu na 
najbliższych zawodach międzynarodowych, jeżeli Pion Szkolenia i Zarząd PZKaj podejmą 
decyzję o zgłaszaniu osady w tej konkurencji. 
 

3. W wyścigach półfinałowych i finałowych, najlepsi zawodnicy będą rozstawieni na 
torach 5, 4 i 6. 

4. Kolejność awansu do reprezentacji na dystansie 1000 m, uzależniona jest również od 
strony wiosłowania. 

5. Punktacja  
- suma punktów na 200 m i 500 m dot. kwalifikacji na 200 m (do 10 miejsca) 
- suma punktów na 1000 m i 500 m dot. kwalifikacji na 1000 m (do 15 miejsca) 

6. W przypadku zdobycia przez zawodników takiej samej ilości punktów, decyzja o 
kwalifikacji zawodnika do szkolenia przed zawodami międzynarodowymi należy do 
trenera głównego. 

 
Tab. nr 2 

miejsce 1000m 200m 500m  
1 18 18 9 
2 17 17 8 
3 16 16 7 
4 15 15 6 
5 14 14 5 
6 13 13 4 
7 12 12 3 
8 11 11 2 
9 10 10 1 
10 9 9 0 
11 8 8 0 
12 7 7 0 
13 6 6 0 
14 5 5 0 
15 4 4 0 
16 0 0 0 
17 0 0 0 

 
Kobiety. 

1. Wstępna  kwalifikacja do reprezentacji narodowej kobiet dotyczy jedenastu miejsc, na 
które kwalifikuje się pierwszych dziewięć zawodniczek wyłonionych według 
punktacji z rankingu (tab. nr 3) z wyścigów finałowych w K1 na dystansach 200 m, 
500 m i 1000 m (w tym zwyciężczynie z poszczególnych dystansów) oraz dwie 
zawodniczki kwalifikowane na wniosek trenera. 

2. Najlepsze zawodniczki wskazane przez trenera, będą rozstawione na torze nr 5 (ilość 
rozstawionych zawodniczek, zależy od ilości wyścigów eliminacyjnych). 

3. Punktacja 
- 1000 m do dziewiątego miejsca 

      - 200 m i 500 m do piętnastego miejsca 



Tab. nr 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.  Zasady kwalifikacji do młodzieżowej reprezentacji Polski w 2015 r. 
 
1. Mężczyźni kajakarze. 

Wstępna  kwalifikacja do reprezentacji narodowej kajakarzy w kategorii młodzieżowej 
dotyczy dziesięciu miejsc, na które kwalifikuje się pierwszych ośmiu zawodników 
wyłonionych według zasad kwalifikacyjnych kajakarzy seniorów w osadach K1 na 
dystansach 200 m i 1000 m oraz dwóch zawodników kwalifikowanych na wniosek trenera 
głównego. 

2. Mężczyźni kanadyjkarze. 
Wstępna  kwalifikacja do reprezentacji narodowej kanadyjkarzy mężczyzn dotyczy ośmiu 
miejsc, na które kwalifikuje się pierwszych sześciu zawodników wyłonionych według 
punktacji z rankingu (tab. nr 1) z wyścigów finałowych w C1 na dystansach 200 m, 500 m 
i 1000 m (w tym zwycięzców z poszczególnych dystansów) oraz dwóch zawodników 
kwalifikowane na wniosek trenera głównego. 

3. Kobiety. 
Wstępna  kwalifikacja do reprezentacji młodzieżowej kobiet dotyczy ośmiu miejsc, na 
które kwalifikuje się pierwszych sześć zawodniczek wyłonionych według punktacji z 
rankingu (tab. nr 2) z wyścigów finałowych w K1 na dystansach 200 m, 500 m i 1000 m 
(w tym zwyciężczynie z poszczególnych dystansów) oraz dwie zawodniczki 
kwalifikowane na wniosek trenera głównego. 

 
IV.  Zasady szczególne 

 
1. Zarząd 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. 

miejsce 200 500 1000 
1 18 18 9 
2 17 17 8 
3 16 16 7 
4 15 15 6 
5 14 14 5 
6 13 13 4 
7 12 12 3 
8 11 11 2 
9 10 10 1 
10 9 9 0 
11 8 8 0 
12 7 7 0 
13 6 6 0 
14 5 5 0 
15 4 4 0 
16 0 0 0 
17 0 0 0 


