
Zasady Kwalifikacji do Reprezentacji Polski Juniorów  
w slalomie kajakowym na 2019 rok. 

 
I. Główną imprezą do której zostały wyznaczone kwalifikacje dla grupy juniorskiej w sezonie 

2019. są:  
 

 Mistrzostwa Europy Juniorów Liptowski Mikulasz – Słowacja (04-07.07.2019) 

 Mistrzostwa Świata Juniorów Kraków (16-21.07.2019) 
 

II. W kwalifikacjach zostały wyznaczone cztery starty, na których zawodnicy będą mogli 
rywalizować o zakwalifikowanie się do grupy, która zostanie objęta przygotowaniami do MŚJ 
i MEJ w 2019 roku 

 
III. System startów: 

 
1. Kraków  Krakowskie Slalomy 27-28.04.2019 r. 

 
1 start (27.04.2019 – Sobota) – zawody rozgrywane w formacie pierwszy przejazd półfinał – gdzie 
startują wszyscy zgłoszeni zawodnicy. 
Drugi przejazd finał, decydujący o kolejności zajętych miejsc w pierwszych zawodach 
kwalifikacyjnych. Do finału awansuje po 10 najlepszych polskich zawodniczek i zawodników zgodnie  z 
zajętymi miejscami w półfinale. 
 

2. Liptowski Mikulasz 11-12.05.2019 r. 
 

2 start (11.05.2019 – Sobota) – zawody rozgrywane w formacie pierwszy przejazd półfinał – gdzie 
startują wszyscy zgłoszeni zawodnicy. 
Drugi przejazd finał, decydujący o kolejności zajętych miejsc w drugich zawodach kwalifikacyjnych. Do 
finału awansuje po 10 najlepszych polskich zawodniczek i zawodników zgodnie  z zajętymi miejscami 
w półfinale. 
 

3. Kraków Mistrzostwa Polski Seniorów 17.05.2019 r. 
 

3 start (17.05.2019 – Piątek) – zawody rozgrywane w formacie pierwszy przejazd półfinał – gdzie 
startują wszyscy zgłoszeni zawodnicy. 
Drugi przejazd finał, decydujący o kolejności zajętych miejsc w trzecich zawodach kwalifikacyjnych. 
Do finału awansuje po 10 najlepszych polskich zawodniczek i zawodników zgodnie  z zajętymi 
miejscami w półfinale. 
 

4. Kraków Mistrzostwa Polski Seniorów 18.05.2019 r. 
 
4 start – (18.05.2019 – Sobota) – zawody rozgrywane w formacie pierwszy przejazd półfinał – gdzie 
startują wszyscy zgłoszeni zawodnicy. 
Drugi przejazd finał, decydujący o kolejności zajętych miejsc w czwartych zawodach kwalifikacyjnych. 
Do finału awansuje po 10 najlepszych polskich zawodniczek i zawodników zgodnie  z zajętymi 
miejscami w półfinale. 
 

IV. W przypadku, gdy w zawodach będzie brało udział mniej niż 10 zawodniczek, zawodników w  

którejś z konkurencji, to do finału awansują wszyscy startujący w danej konkurencji. 

 

 



V. W przypadku nie ukończenia przejazdu DNF lub dyskwalifikacji DSQ zawodnik automatycznie 

zajmuje ostatnie miejsce. W sytuacji nie ukończenia przejazdu DNF lub dyskwalifikacji DSQ więcej niż 

jednego zawodnika zajmują oni miejsce ex aequo. Zawodnik który nie ukończył przejazdu DNF lub 

został zdyskwalifikowany DSQ w półfinale otrzymuje prawo startu w przejeździe finałowym w sytuacji 

kiedy liczba startujących jest mniejsza niż 10. 

 

VI. Punktacja w  kwalifikacjach do reprezentacji narodowej zakłada, że zawodnicy będą  

rywalizować wyłącznie w gronie polskich zawodników. Za zdobycie poszczególnych miejsc zostaną 

przyznane punkty, według punktacji olimpijskiej, tj. 1m - 9pkt, 2m - 7pkt, 3m – 6pkt, 4m – 5pkt, 5m – 

4pkt, 6m – 3pkt, 7m – 2pkt, 8m – 1pkt. Po zakończonych kwalifikacjach sporządzony zostanie ranking 

zawodniczek i zawodników wg punktacji olimpijskiej. 

W przypadku remisu brany pod uwagę będzie czwarty start a więc zwycięża zawodnik z większą 

ilością punktów w odrzuconym starcie. W przypadku dalszego remisu o końcowej klasyfikacji 

decyduje wyższe miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów rozgrywanych w Krakowie w dniach       

17-19.05.2019 r. 

VII. Ze względu na brak systematycznego szkolenia w konkurencji C-2Mix decyzję o zgłoszeniu  

zawodników do najważniejszych startów sezonu każdorazowo podejmują Vice-Prezes Bogusław 

Popiela oraz Dyrektor Sportowy Wojciech Kudlik. 

 

VIII. Kwalifikacje na PNOL 2019. 
Na zawody Nadziei Olimpijskich nie będą powoływani zawodnicy kończący wiek juniora (ostatni 
rocznik). 
Natomiast jeśli będzie miejsce będą mogli być powołani najlepsi młodzicy, którzy w Mistrzostwach 
Polski Młodzików za sezon 2019 zajmą 1 miejsce w konkurencjach K-1M, K-1K,C-1M,C,1K. 
 

IX. W przypadku braku możliwości rozegrania wszystkich startów np. z powodu powodzi lub 
Innych warunków atmosferycznych powodujących niesprawiedliwe warunki dla wszystkich 
zawodników, może być wyznaczone inne miejsce i termin kwalifikacji. Decyzję w takim przypadku 
podejmie Vice-Prezes PZKaj Bogusław Popiela, trener kadry juniorów Bogdan Okręglak oraz kadry 
U23 Jakub Chojnowski. W pierwszej kolejności będzie wyznaczone inne miejsce zawodów. Jeśli nie 
będzie możliwości odbycia zawodów w innym miejscu kwalifikacje będą zakończone na podstawie 
odbytych startów. 
 

X. Zawodniczki i zawodnicy którzy zajmą w kwalifikacji miejsce 1-3 w każdej konkurencji  
uzyskają prawo startu w Mistrzostwach Świata Juniorów i Mistrzostwach Europy Juniorów. 
Zarząd PZKaj podejmie ostateczną decyzję dotyczącą  ilości zawodników i  zawodniczek, których 
udział w MŚJ i MEJ zostanie sfinansowany z budżetu PZKaj.  
Zasady kwalifikacji do reprezentacji juniorów na sezon 2019 obowiązują z dniem zatwierdzenia ich 
przez zarząd PZKaj. 
 
 
 
 
                                                                                                                         System kwalifikacji opracował   

Wiceprezes PZKaj Bogusław Popiela 

 
 
           

Zatwierdzone przez Zarząd 04.01.2019 r. 


