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Załącznik do regulaminu powoływania  kadry narodowej i reprezentacji  Polski w 
parakajakarstwie. 

 
Rok 2012 jest pierwszym rokiem centralnie zorganizowanego w Polsce szkolenia 
parakajakarzy  w ramach działalności PZKaj  . Skutkuje to  ograniczonymi możliwościami  
startów w zawodach  oraz  zapoczątkowaniem procesu   tworzenia od podstaw struktur 
szkoleniowych .  Poniższe postanowienia powoływania do kadry narodowej i reprezentacji  
mają charakter tymczasowy i podporządkowane są startowi głównemu sezonu -  
Mistrzostwom  Świata Parakajakarstwie  w Poznaniu i Mistrzostwom Europy w Zagrzebiu. 

Do 30 kwietnia 2012 tj. do Ogólnopolskiej Konsultacji Szkoleniowej w Parakajakarstwie i 
Zawodów Kontrolnych, kadra narodowa składa się  z zawodników, którzy startowali w 
MŚ’2010 lub MŚ’ 2011 lub ME’ 2011.  Na podstawie udziału w Ogólnopolskiej Konsultacji 
Szkoleniowej i po spełnieniu kryteriów ogólnych zostanie przeprowadzona korekta składu 
kadry narodowej. Na podstawie kryteriów wynikowych, zostanie powołana reprezentacja 
Polski na zawody międzynarodowe w tym rangi mistrzowskiej międzynarodowej. Listy, składu 
kadry narodowej i reprezentacji Polski zostaną opublikowane w dniu 30 kwietnia 2012r  

Kryteria ogólne ( do kadry narodowej): 

1. Posiadanie klasy startowej na podstawie badań przez  polskich lub międzynarodowych 
klasyfikatorów medycznych w   parakajakarstwie  posiadających  certyfikaty ICF.  

  
2. Aktualne – udokumentowane  badania sportowo-lekarskie. 

 
3. Zajęcie do 3 miejsca w kategorii/klasie w testach specjalistycznych w Ogólnopolskiej 

Konsultacji Szkoleniowej. 
 

4. Zajęcie  do 5 miejsca  podczas Mistrzostw Polski w Parakajakarstwie ( planowanych od 
2012 roku )  kwalifikujące w odpowiedniej kategorii/ klasie do składu kadry na rok 
następny  .    

 
5. Podczas zawodów międzynarodowych rozgrywanych wg przepisów ICF, zajęcie do 5 

miejsca w pełni obsadzonym finale  i nie mniej niż 3 startujących państwach - do składu 
kadry na rok następny  .    

 
Kryteria wynikowe (do reprezentacji Polski): 

1. Zajęcie do 2 miejsca w konkurencjach K-1 i V-1 w kategoriach kobiet i mężczyzn w 
poszczególnych klasach w zawodach kontrolnych Ogólnopolskiej Konsultacji 
Szkoleniowej - w dniu  30 kwietnia 2012 w Poznaniu. 

 
2. Medaliści Mistrzostw Polski (planowanych od 2012 roku) w konkurencjach K-1 i V-1 w 

kategoriach kobiet i mężczyzn w poszczególnych klasach – na rok bieżący w przypadku 
rozgrywania MP przed główną imprezą międzynarodową, lub na rok następny w 
przypadku rozgrywania MP po głównej imprezie międzynarodowej.   

 
 

Zatwierdzony w dniu 27.03.2012 r. 
 


