Regulamin powołania parakajakarzy
do reprezentacji narodowej
oraz na Mistrzostwa Świata - maj 2012r w Poznaniu
Regulamin obejmuje sprint na dystansie 200 m w konkurencjach kajaków K1 i kanadyjek V1

w trzech klasach startowych ( wg. dysfunkcji) - LTA, TA i A kobiet i mężczyzn. LTA –
najlżej poszkodowani np. amputacja, porażenie, niedorozwój jednej kończyny dolnej, TA – np.
amputacje, porażenia, niedorozwoje obydwu kończyn dolnych, i A - ogólnie paraplegia lub
tetraplegia ( poruszają się na wózkach).
Poziom zawodników, dotychczasowe doświadczenia i możliwości konkurentów oraz
posiadany sprzęt sportowy skłaniają do skoncentrowania się w roku 2012 na budowaniu
reprezentacji przede wszystkim w konkurencji K-1 oraz jednostkowo w V1.
Uwzględniając aktualny i planowany na I połowę 2012 r. potencjał parakajakarzy za
optymalny skład szerokiej reprezentacji można przyjąć :
K1 LTA
3-M, 2-K,
K1 TA
2-M, 1-K,
K1 A
1-M, 1-K,
V1 LTA, TA 2-M, 1-K,
V1 A
1- M, 1-K,
Razem: 15 zawodników
Powołanie do reprezentacji będzie dokonywane – w każdej z klas startowych (LTA, LT, A)
na podstawie:
- badań przez uprawnionych polskich klasyfikatorów medycznych w parakajakarstwie
( posiadających certyfikaty ICF ) celem określenia lub potwierdzenia klasy startowej
- rezultatów osiągniętych w zawodach kontrolnych ( zaplanowano start we Włoszech w
kwietniu)
- testów na zgrupowaniu, bądź konsultacjach.
- dodatkowo pod uwagę będzie można brać rezultaty startów w ME i MŚ ‘2011.
Wielkość reprezentacji na MŚ 2012 może być rozbudowana – Mając na względzie potrzebę
promowania parakajakarstwa w Polsce zgłosimy - do startu w MŚ 2012 zawodników lub
zawodniczki (szczególnie w klasie TA i A) nawet przy znaczącej różnicy procentowej
osiąganych czasów w porównaniu z czołówką MŚ z roku 2011.
Ograniczeniem dla liczby reprezentantów poszczególnych krajów startujących w MŚ 2012
będą narzucone przez ICF limity ilościowe zawodników w poszczególnych klasach. W tym
przypadku do reprezentacji wchodzą zawodnicy w kolejności osiągniętych rezultatów.
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