Zasady Kwalifikacji do
Reprezentacji Polski Juniorów w slalomie kajakowym
na 2011 rok.
Główną imprezą nadchodzącego sezonu są :

Mistrzostwa Europy Juniorów
BANJA LUKA /BIH 15 - 17.07.2011r.
Wyznaczone zostają cztery imprezy, na których zawodnicy będą mogli rywalizować
o zakwalifikowanie się do grupy, która zostanie objęta przygotowaniami do regat
międzynarodowych w 2011 roku (ME JUN)
I-II KWALIFIKACJA
13-14.05.2011r. – Liptowski Mikulasz

III-IV KWALIFIKACJA
21-22.05.2010r. Kraków

System startów:
L. Mikulasz
1 start (13.05.2011r) -2 przejazdy liczy się lepszy
2 start (14.05.2011)- 2 przejazdy liczy się lepszy
Kraków
3 start (21.05.2011r)- półfinał i finał – ostateczna klasyfikacja
4 start (22.05.2011r)- półfinał i finał – ostateczna klasyfikacja
W półfinale biorą udział wszyscy zawodnicy, natomiast do finału kwalifikują
się osady razem z grupą seniorską wg poniższej zasady ;
Do finału kwalifikuje się połowa osad startujących w półfinale nie mniej jednak
niż 5 osad w każdej konkurencji. Przy nieparzystej ilości zawodników
startujących w półfinale do finału kwalifikuje się : 50% zawodników + 0,5
zawodnika/osady, np. 13 zawodników w półfinale do finału kwalifikuje się 7
zawodników itp.
(jeśli w zawodach będą brać udział obcokrajowcy, startują oni w kwalifikacjach
poza konkurencją a powyższa zasada odnośnie ilości zawodników
kwalifikujących się do finału liczona będzie od ilości startujących polskich osad w
półfinale i dotyczyć będzie jedynie polskich zawodników. )
Jeśli do finału nie zakwalifikuje się żadna osada juniorska ranking sporządzony
będzie na podstawie wyników półfinału.
Najgorszy występ z przedstawionych 4 powyżej zostaje odrzucony.

Do końcowej klasyfikacji wliczają się 3 najlepsze starty.
PUNKTACJA:
Zawodnicy rywalizować będą jedynie w swoim gronie.
Za zdobycie poszczególnych miejsc zostaną przyznane im punkty według
następującej zasady: (punktacja olimpijska)
1m - 9pkt, 2m - 7pkt, 3m – 6pkt, 4m – 5pkt, 5m – 4pkt, 6m – 3pkt, 7m – 2pkt, 8m –
1pkt
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika (osady) jest udział w 4 startach.
Odstępstwem od tej zasady może być niezdolność do startu spowodowane złym
stanem zdrowia i stwierdzona/potwierdzona przez lekarza Kadry Slalomu. Po
zakończonych kwalifikacjach sporządzony zostanie ranking wg punktacji powyżej.
Zawodnik (osada) który(a) zdobędzie większą ilość punktów uzyska wyższe
miejsce w rankingu, a Trener Reprezentacji przedstawi Zarządowi PZK propozycję
imienną i ilościową proponowanych zawodników, zawodniczek, osad do startu w
ME.

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez zawodników ( dot
miejsc 3 i dalszych ) o kolejności miejsc zdecyduje dodatkowy start. Zawodnik ,który
w tych regatach uzyska wyższą pozycje zajmie wyższe miejsce w rankingu
kwalifikacji.
Ponadto:
Ilość powołanych osad do startu w Mistrzostwach Europy zależeć będzie od:
• Poziomu sportowego w danej konkurencji.
• Postawy sportowej na trudnym torze w L. Mikulaszu.
• Opanowania przewrotu eskimoski w każdych warunkach.
• Realizacji założeń
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Powołane mogą zostać maksymalnie po trzy osady w każdej konkurencji.
Ostateczną decyzję co do ilości zawodników, zawodniczek, osad, które zostaną
nominowane do startu w ME podejmie Zarząd PZKaj
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