Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski seniorów w slalomie kajakowym na
Mistrzostwa Swiata Seniorów , Mistrzostwa Europy Seniorów , Młodziezowe
Mistrzostwa Europy oraz Puchary Świata .
W Kwalifikacjach mogą brać udział juniorzy i juniorzy młodsi.
Kwalifikacje I etap - start w ME oraz PŚw:
I. Kwalifikacje mają na celu wyłowienie po 3 najlepsze osady w konk. K-1M, C-1M, C-2M, K-1K ,które
będą reprezentować Polskę na MŚwSen, MESen, PŚ, MME w konkurencjach indywidualnych.
II. Zawody kwalifikacyjne odbędą się :
w L. Mikulaszu - 13-14.05.2011r oraz w Krakowie - 21 -22.05.2011r
Łącznie przeprowadzone zostaną 4 starty.
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 maja prawo startu wszyscy zawodnicy , 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. )
Konstruktorem tras w startach kwalifikacyjnych w Krakowie jest Trener Kadry.
III. Z czterech startów liczą się trzy najlepsze (najsłabszy odpada).
IV. Zawodnicy, zawodniczki, osady, które uzyskają najwyższą łączną z trzech zawodów
ilość pkt. zajmują odpowiednio 1, 2, 3, 4 miejsce., itd.
V. Punktacja:
Zawodnicy rywalizować będą w swoim gronie-polskich zawodników.
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 we wszystkich 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.
Dodatkowa punktacja :
Zastosowana zostanie dodatkowa punktacja celem określenia poziomu w danej konkurencji
oraz wyłonienia zwycięzcy w sytuacjach takiej samej ilości punktów wg punktacji głównej.
1. Miejsce I (zwycięzca) otrzymuje: 0 pkt .
2. Miejsce II: ilość uzyskanych pkt odpowiada rzeczywistej stracie do zwycięzcy, zgodnej
z oficjalnymi wynikami (przykład miejsce I = 0 pkt, miejsce II strata 0,9 = 0,9 pkt, miejsce III

strata 2,15 = 2,15 pkt itd.
Weryfikacja składu.
Podczas startów w ME oraz Pucharach Świata będzie prowadzona klasyfikacja zawodników
na podstawie punktacji obowiązującej w I etapie kwalifikacji. Po startach w Mistrzostwach
Europy i pierwszym Pucharze Świata Trener Główny może zmienić ,najsłabszego
zawodnika/osadę wg prowadzonego rankingu, w każdej z konkurencji na kolejne dwa starty
w Pucharze Świata.
II etap kwalifikacji - start w Mistrzostwach Świata Seniorów- weryfikacja składu
VI. Weryfikacja Składu
Po startach w MESen oraz PŚw nastapi weryfikacja reprezentacji do startu w MŚw Sen. Pewne
miejsce w reprezentacji do startu w MŚw będą mieć zawodnicy , którzy w startach w ME i PŚ
chociaż raz znaleźli się w finałowej 10, lub co najmniej dwukrotnie znaleźli się na miejscach:
do 21miejsca – K-1M
do 16 miejsca – C-1M
do 21 miejsca – K-1K
do 12 miejsca – C-2M
(limity które maja wypełnić zawodnicy równe są ilości zawodników, którzy zostaną ostatecznie
zakwalifikowani do startu w IO, wg zasad ICF).
a) Jeśli trzy osady w konkurencji w startach w ME Sen i P Św spełniły powyższe wymagania drugi
etap kwalifikacji się nie odbywa.
b) Jeśli dwie osady w konkurencji w startach w ME Sen i P Św spełniły powyższe wymagania trzecia
kwalifikuje się do M Św podczas startu w MP Sen
c) Jeśli jedna osada w konkurencji w startach w ME Sen i P Św spełniła powyższe wymagania druga
i trzecia osada kwalifikują się do M Św podczas startu w MP Sen.
d) Jeśli żadna osada w konkurencji w startach w ME Sen i PŚw nie spełniła powyższych wymagań
wszystkie trzy kwalifikują się do startu w M Św Sen podczas MP Sen .
MP Sen - II etap kwalifikacji
Zawody rozgrywane będą w systemie dwóch startów :
1 start - kwalifikacje -2 przejazdy liczy się lepszy.
2 start - półfinał i finał – ostateczna klasyfikacja.
Obowiązuje punktacja z pierwszego etapu kwalifikacji.
Zawodnicy, zawodniczki, osady, które uzyskają najwyższą łączną ilość pkt. z tych dwóch
startów zajmują odpowiednio 1, 2, 3 miejsce., itd.
VII. Po zakończonych kwalifikacjach ( pierwszy jak i drugi etap) trener Reprezentacji
przedstawia Zarządowi PZK propozycję imienną i ilościową proponowanych zawodników,
zawodniczek, osad do startu w MESen , PŚ, MME następnie MŚw Sen.
VIII . Zarząd PZK podejmie ostateczną decyzję co do ilości zawodników, zawodniczek,
osad, które zostaną nominowane do startu w MŚ, ME, PŚ, MME.
Ponadto:
Osada, która zdobędzie medal indywidualne w ME Sen zwolniona jest z kwalifikacji do reprezentacji
w sezonie 2012 - uzyskuje prawo startu w ME Sen , PSw oraz prawo udziału w wewnętrznej
kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Londynie .

Osada która zdobędzie medal indywidualnie w MŚw Sen uzyskuje automatycznie prawo
startu w ME Sen, PŚw i IO w 2012roku.
Osada , która podczas startu w MSw Sen zdobędzie Kwalifikacje Olimpijską dla kraju z miejsca nie
medalowego zwolniona jest z kwalifikacji do reprezentacji w sezonie 2012 - uzyskuje prawo startu w
ME Sen , PSw oraz prawo udziału w wewnętrznej kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Londynie .

Trener Główny Slalomu
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