
ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU POWOŁYWANIA  

KADRY NARODOWEJ I REPREZENTACJI POLSKI  

KAJAK POLO 

 

1. Turniej mistrzowski 

 

Mistrzostwa Europy w Madrycie 

 

2. Kadry narodowe objęte przygotowaniami 

 

1. Kadra Narodowa Seniorów  

2. Kadra Narodowa U-21   do lat 21  

3. Kadra Narodowa U-18   do lat 18 

3. Zasady powoływania do Kadry narodowej: 

 

Do Kadry narodowej powołuje się zawodników na podstawie uzyskanych wyników podczas: 

 

1. Mistrzostw Polski Seniorów  miejsca 1- 3 

 

2. Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych 

- juniorzy    miejsca 1- 3 

- juniorzy młodsi   miejsca 1- 3 

 

UWAGI: W uzasadnionych przypadkach możliwe jest nie powoływanie do kadry zawodnika, 

który uzyskał nominację do danej kadry narodowej na podstawie uzyskanych wyników 

podczas Mistrzostw Polski. Do wydania decyzji konieczna jest zgoda trenera klubowego 

danego zawodnika. 

 

4. Zasady powoływania do Reprezentacji Polski 

 

1. Do Reprezentacji Polski powołuje się zawodników na podstawie wyniku uzyskanego w 

czasie eliminacji do Reprezentacji. 

 

2. Celem eliminacji do Reprezentacji są: 

- sprawdzenie poziomu sportowego w klasyfikacji indywidualnej, 

- sprawdzenie przygotowania specjalistycznego i ogólnego w wybranych elementach, 

- ocena wybranych zawodników w czasie gier kontrolnych. 

 

Udział w eliminacjach mogą wziąć również zawodnicy, którzy nie zakwalifikowali się do 

Kadry z klucza wynikowego (pkt 3.1 i 3.2). O ostatecznym składzie Reprezentacji na dany 

sezon decydują wyniki eliminacji.  

 

3. Liczba miejsc w każdej Reprezentacji po eliminacjach nie może przekroczyć 11. 

 

4. Trenerzy Kadry dysponują dodatkowo trzema miejscami trenerskimi na 

Reprezentację. Każde miejsce może zostać wykorzystane tylko raz, w dowolnym 

momencie w sezonie. 



4.1 Selekcja podczas turniejów selekcyjnych 

 

Celem turniejów selekcyjnych jest wyłonienie spośród członków Reprezentacji Polski oraz osób 

powołanych w skład Reprezentacji Polski w drodze wykorzystania miejsc trenerskich składów, 

które będą powoływane na turnieje zagraniczne. Oceny zawodników dokonuje Trener Kadry oraz 

Trener współpracujący. Podstawą oceny jest Karta oceny zawodnika.  

 

1. Turnieje selekcyjne są turniejami obowiązkowymi dla Trenerów Kadry, którzy w ich trakcie 

dokonają oceny i weryfikacji wybranych zawodników, 

2. Turnieje selekcyjne nie są turniejami obowiązkowymi dla zawodników Reprezentacji, 

3. W skład turniejów selekcyjnych wchodzą MP Seniorów i Juniorów oraz dodatkowo 

maksymalnie trzy turnieje wyznaczone przez Komisję Kajak Polo spośród imprez 

wchodzących w skład kalendarza imprez PZKaj, 
 

4. Daty i miejsca turniejów selekcyjnych zostaną podane i zamieszczone na stronie internetowej 

PZKaj najpóźniej na miesiąc przed datą pierwszego turnieju, 

 

5. Turnieje selekcyjne muszą być rozgrywane na terenie kraju, 

 

6. Kryteria oceny zawodników podczas turniejów selekcyjnych według wagi: 

 

a. Zdolności kondycyjne wyróżniające zawodnika, 

b. Umiejętności techniczne, 

c. Umiejętności taktyczne, 

d. Umiejętność gry w zespole i współpraca z zawodnikami z drużyny, 

e. Znajomość przepisów gry, 

f. Udział zawodnika w turniejach selekcyjnych, 

g. Zaangażowanie zawodnika w proces treningowy - ocena dokonana na podstawie 

informacji udzielonych przez Trenerów klubowych, 

h. Wszelkie inne sprawy uznane za istotne przez Trenera Kadry. 

 

 

5. Inne 

 

1. O wszelkich zmianach dotyczących Kadry narodowej i Reprezentacji Polski powiadomiony 

zostanie Polski Związek Kajakowy oraz Komisja Kajak Polo. 


