
Zasady Kwalifikacji do Reprezentacji Polski Juniorów w slalomie 
kajakowym na 2017 rok. 
 
I.  Głównymi zawodami rangi mistrzowskiej międzynarodowej w 2017 roku, do których 
zostały opracowane niniejsze zasady kwalifikacji do reprezentacji narodowej juniorów, są 
mistrzostwa świata i Europy: 

1. Mistrzostwa Świata Juniorów, Bratysława (Słowacja), 18-23.07.2017 r. 
2. Mistrzostwa Europy Juniorów, Hohenlimburg (Niemcy), 18-21.08.2017 r. 

System kwalifikacyjny do reprezentacji uwzględnia wyniki sportowe z czterech startów, a 
pod uwagę będą brane wyniki końcowe zawodów w danym dniu: 

1. Kraków 29.04.2017 r. Krakowskie Slalomy (sobota), 
2. Kraków 30.04,2017 r. Krakowskie Slalomy (niedziela), 
3. Kraków 06.05.2017 r. Puchar Prezydenta Krakowa (sobota), 
4. Kraków 07.05.2017 r. Puchar Prezydenta Krakowa (niedziela). 

Wyniki zawodników z innych państw, biorących udział w zawodach nie będą brane pod 
uwagę w rankingu zawodników polskich.  
 
II.  Punktacja: 

1. Do oceny wyników, uzyskanych w poszczególnych startach zostanie zastosowana 
punktacja olimpijska: 1m – 9 pkt, 2 m – 7 pkt, 3 m – 6 pkt, 4 m – 5 pkt, 5 m – 4 pkt, 
6 m – 3 pkt, 7 m – 2 pkt, 8 m – 1 pkt. 

2. Do końcowej klasyfikacji uwzględniane będą 3 najlepsze wyniki – najgorszy, czwarty 
wynik zostaje odrzucony, lub będzie wykorzystany do rozstrzygnięcia wyniku 
remisowego. 

3. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika (osady) jest udział we wszystkich czterech 
startach. 

4. Odstępstwem od tej zasady może być kontuzja bądź choroba potwierdzona przez 
lekarza kadry, lub COMS. 

5. W przypadku kiedy nie będzie możliwe ustalenie kolejności miejsc przy zastosowaniu 
punktacji olimpijskiej (remisy), zostanie zastosowana dodatkowa punktacja tzw. 
„małe punkty” wg poniższego: 
za 1 miejsce (zwycięzca) 0 pkt, 
za drugie miejsce, ilość uzyskanych pkt odpowiada rzeczywistej stracie do zwycięzcy, 
zgodnej z oficjalnymi wynikami, przykład: 
miejsce 1 = 0 pkt,  
miejsce 2 strata 0,9 = 0,9 pkt, 
miejsce 3 strata 2,15 = 2,15 pkt, itd. 

 
III. Ranking. 
 

1. Po zakończonych kwalifikacjach opracowany zostanie ranking wg powyższej 
punktacji. 

2. Zawodnicy i zawodniczki (osady), którzy uzyskają najkorzystniejsze, łączne wyniki 
z trzech startów, zostaną odpowiednio sklasyfikowani na miejscach 1, 2, 3, 4, itd. 

3. Prawo startu w MSJ oraz MEJ uzyskują maksymalnie po trzy osady w konkurencjach 
C-1 Mężczyzn, C-1 Kobiet, K-1 Mężczyzn, K-1 Kobiet, C-2 Mężczyzn. 

4. W przypadku braku możliwości rozegrania wszystkich startów w jednakowych 
standardach np. z powodu powodzi lub innych niesprzyjających warunków 
atmosferycznych np. burzy, gradobicia etc., może być wyznaczone inne miejsce i 
termin kwalifikacji. Decyzję w takim przypadku podejmą: trener kadry juniorów 



Dariusz Wrzosek i wiceprezes PZKaj Bogusław Popiela. Jeśli nie będzie możliwości 
odbycia zawodów w innym miejscu i terminie, kwalifikacje będą zakończone na 
podstawie odbytych startów.  

5. Jeżeli podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Bratysławie, osada w konkurencji 
indywidualnej zajmie miejsce trzecie wśród polskich osad i jednocześnie nie 
zakwalifikuje się do finału, wówczas na miejsce tej osady, zostanie przeprowadzona 
dodatkowa kwalifikacja do reprezentacji Polski na MEJ w Hohenlimburgu, która 
odbędzie się podczas Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w Drzewicy w dniach 02-04.08.2017. Zawodnicy (osady), którzy zajęli 1 
i 2 miejsce w MSJ w Bratysławie wśród reprezentantów Polski, w konkurencji 
indywidualnej, nie biorą udziału w dodatkowej kwalifikacji do MEJ. Kwalifikacja 
zawodników do reprezentacji na MEJ, będzie miała miejsce na podstawie końcowej 
klasyfikacji MPJ i OOM. Zawodnicy ubiegający się o uzyskanie kwalifikacji do 
reprezentacji, powinni reprezentować jednocześnie poziom sportowy, rokujący 
uzyskanie kwalifikacji do finału MEJ. 

6. Ostateczną decyzję o ilości powołanych zawodników, zawodniczek, osad, które 
zostaną nominowane do startu w MŚJ i MEJ podejmie Zarząd PZKaj. 

 
 
 
Zasady kwalifikacji do reprezentacji juniorów w slalomie kajakowym, obowiązują z dniem 
zatwierdzenia przez Zarząd PZKaj. tj. 26.01.2017 r. 
 
 
 


