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W igrzyskach olimpijskich może startować po jednym zawodniku/zawodniczce z kraju  

w każdej z 4 w/w konkurencji, po uprzednim uzyskaniu kwalifikacji dla kraju w systemie 

kwalifikacji międzynarodowej ICF. Kwalifikacje dla kraju w każdej w/w konkurencji zgodnie 

z zasadami i regulaminem ICF, można zdobyć podczas Mistrzostw Świata Seniorów 

rozegranych na torze olimpijskim w Londynie/Wielka Brytania 19-24.09.2023. Pojedyncze 

kwalifikacje będzie można zdobyć podczas Mistrzostw Europy Seniorów, które rozegrane 

zostaną na torze w Tacen/Słowenia w dniach ……………….. Będą to jednocześnie ostatnie 

europejskie kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 (2024 European Canoe Slalom 

Olympic Qualifier).  

 

Polscy zawodnicy kwalifikować się będą do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 na podstawie 

Rankingu Krajowego sporządzonego na podstawie wyników osiągniętych w rywalizacji 

krajowej (kolejność miejsc polskich zawodników) w trzech, poniżej wymienionych zawodach 

kwalifikacyjnych.  

 

Celem „kwalifikacji krajowych” jest wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników  

w konkurencjach olimpijskich: K1K, C1K, K1M, C1M. Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze 

miejsca w Rankingu Krajowym otrzymają nominacje imienną uprawniającą do udziału  

w Igrzyskach XXXIII Olimpiady Paryż 2024 r. Kwalifikacje wyłonią także zawodników 

„rezerwowych” w każdej z w/w konkurencji. Będą to zawodnicy, którzy zajmą drugie miejsca 

w rankingu.  

 

Zawody kwalifikacyjne do wyłonienia Reprezentacji Polski na Igrzyska XXXIII 

Olimpiady Paryż 2024: 

 

1. Mistrzostwa Świata Seniorów, Londyn/Wielka Brytania, 19-24.09.2023 r.  

2. Mistrzostwa Europy Seniorów, Tacen/Słowenia, .......... (Brak terminu MES, stan na 

03.2022)  

3. Puchar Świata 2024, .......... (Bark terminu oraz miejsca PŚ, stan na 03.2022)  

 

Punktacja rankingowa dla konkurencji: kajaki jedynki mężczyzn (K-1M), 

kajaki jedynki kobiet (K-1K), kanadyjski jedynki mężczyzn (C-1M), kanadyjki jedynki 

kobiet (C-1K) 

 

1. Mistrzostwa Świata Seniorów, Londyn/Wielka Brytania, 19-24.09.2023 r.  
 

Zawodnicy otrzymają punkty na podstawie zdobytych miejsc w wewnętrznej klasyfikacji 

pomiędzy polskimi zawodnikami:  

 1m. – 3pkt., 2m. – 2pkt., 3m. - 1pkt.  

 za uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej (dla kraju) - dodatkowo 1 pkt.  

 za awans do finału Mistrzostw Świata (miejsca1-10) - dodatkowo 1 pkt.  

 za zdobycie medalu w konkurencji olimpijskiej podczas MŚ - dodatkowo 1 pkt.  

 

2. Mistrzostwa Europy Seniorów, Tacen/Słowenia, ……….  

2024 European Canoe Slalom Olympic Qualifier (Brak terminu MES, stan na 03.2022)  
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Zawodnicy otrzymają punkty na podstawie zdobytych miejsc w wewnętrznej klasyfikacji 

pomiędzy polskimi zawodnikami:  

 1m. – 3pkt., 2m. – 2pkt., 3m. - 1pkt.  

 za awans do finału Mistrzostw Europy (miejsca 1-10) - dodatkowo 1 pkt.  

 za zdobycie medalu w konkurencji olimpijskiej podczas ME – dodatkowo 1 pkt.  

 

3. Puchar Świata 2024, ………. (Bark terminu oraz miejsca PŚ 2024, stan na 03.2022)  
 

Zawodnicy otrzymują punkty na podstawie zdobytych miejsc w wewnętrznej klasyfikacji 

pomiędzy polskimi zawodnikami:  

 

 1m. – 3 pkt., 2m. – 2 pkt., 3m. - 1 pkt.  

 za awans do finału PŚ 2024 (miejsca 1-10) - dodatkowo 1 pkt.  

 za zdobycie medalu w konkurencji olimpijskiej podczas PŚ 2024 – dodatkowo 1 pkt.  

 

Prawo startu w Igrzyskach XXXIII Olimpiady Paryż 2024 uzyskają zawodnicy w 

konkurencjach K1K, C1K, K1M, C1M, którzy w ramach powyżej opisanego systemu 

rywalizacji zajmą 1 miejsca w Rankingu Krajowym w w/w konkurencjach, tj. uzyskają 

największą liczbę punktów rankingowych.  

 

Zawodnicy, którzy zajmą 2 miejsca, uzyskają status zawodników „rezerwowych” w w/w 

konkurencjach  

 

W przypadku uzyskania kwalifikacji Olimpijskiej z pozycji finałowej (1-10) podczas 

Mistrzostw Świata Seniorów Londyn/GBA 19-24.09.2023 r. zawodnik/zawodniczka uzyskuje 

kwalifikację do Reprezentacji Polski Seniorów na sezon 2024.  

 

Zawodnicy/zawodniczki którzy nie uzyskali awansu do półfinału podczas Mistrzostw Świata 

Seniorów Londyn/GBA 19-24.09.2023 r. nie otrzymują punktów do rankingu kwalifikacji do 

Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024.  

 

W przypadku braku uzyskania kwalifikacji Olimpijskiej, podczas Mistrzostw Świata Seniorów 

Londyn/GBA 19-24.09.2023 r., w którejś z konkurencji (K-1M, K-1K, C-1M, C-1K). 

Kwalifikację imienną oraz prawo startu w Igrzyskach XXXIII Olimpiady Paryż 2024, 

otrzymuję zawodnik/zawodniczka który/która wywalczy miejsce dla kraju podczas 

Mistrzostwa Europy Seniorów, Tacen/Słowenia ………. (2024 European Canoe Slalom 

Olympic Qualifier).  

 

W przypadku uzyskania równej liczby punktów rankingowych w klasyfikacji końcowej po 

trzech w/w startach zaliczanych do kwalifikacji krajowych, o uzyskaniu kwalifikacji imiennej 

uprawniającej do startu w Igrzyskach XXXIII Olimpiady Paryż 2024 decyduje wynik (wyższe 

miejsce) uzyskany podczas ostatniego (3) startu kwalifikacyjnego tj. Puchar Świata 2024 

………………………... Zawodnik/Zawodniczka, który wywalczy podczas tego startu wyższe 

miejsce uzyskuję kwalifikację imienną uprawniającą do startu w Igrzyskach XXXII Olimpiady 

Paryż 2024.  
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Termin 2 oraz termin i miejsce rozgrywania 3 zawodów kwalifikacyjnych na Igrzyska XXXIII 

Olimpiady Paryż 2024 zostanie ogłoszony po oficjalnej publikacji kalendarza ECA oraz ICF 

na sezon 2024.  

 

W szczególnych przypadkach zaistnienia zdarzeń lub sytuacji nieprzewidzianych w niniejszym 

dokumencie, prawo interpretacji powyższych zasad oraz podjęcia ostatecznej decyzji 

przysługuje czteroosobowemu zespołowi w składzie: Prezes PZKaj, Wiceprezes PZKaj ds. 

slalomu kajakowego, Wiceprezes ds. kajakarstwa klasycznego i parakajakarstwa, Trener 

Główny Reprezentacji Polski Seniorów w Slalomie Kajakowym.  

 

 

Uwaga:  

Prawo interpretacji ustaleń zawartych w powyższym dokumencie pn. „Krajowe Zasady 

Kwalifikacji do Reprezentacji Polski na Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024 - Slalom 

Kajakowy, konkurencje K1K, C1K, K1M, C1M”, przysługuje Zarządowi PZKaj, którego 

decyzje są ostateczne.  

 

 

 

 

 
System kwalifikacji opracował 

Trener Główny Reprezentacji Polski  

w Slalomie Kajakowym 

Jakub Chojnowski 

 

 


