
Regulamin powoływania do Kadry Narodowej i Reprezentacji Narodowej Stand up paddlrboarding 
.  

                                                                               § 1  

Podstawy prawne. Ustawa z dnia 29 czerwca 2010 r. o sporcie (z późn.zm) i Statut Polskiego Związku 
Kajakowego przy współpracy z komisją do spraw Stand up paddleboarding  w Polskim Związku 
Kajakowym oraz organem wykonawczym Związek Sportowy SUP.  

                                                                              § 2 

 Postanowienia ogólne.  

1. Kadrę narodową powołuje się na okres jednego roku z możliwością dokonywania korekt na 
podstawie postanowień wynikających z niniejszego regulaminu.  

2. Listy kadry narodowej, corocznie przedstawione będą w formie załącznika do regulaminu po 
Mistrzostwach Polski SUP  

3. W przypadku niedopełnienia wymogów regulaminowych, zawodnik będzie skreślony przez Zarząd 
Polskiego Związku kajakowego  ze składu kadry narodowej.  

                                                                              § 3 

 Podstawowe obowiązki zawodnika to:  

1. Reprezentowanie kraju w międzynarodowych zawodach sportowych.  

2. Udostępnienie, na zasadach wyłączności oraz wyrażenie zgody na rozpowszechnienie, swojego 
wizerunku w stroju reprezentacji kraju w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z 4.02.1994 o prawie 
autorskim i prawach pośrednich.  

3. Aktywny udział w procesie szkolenia i we współzawodnictwie sportowym.  

4. Poddawanie się obowiązkowym badaniom lekarskim i testom antydopingowym. 

 5. Przestrzeganie regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej. 

 6. Kluby sportowe z chwilą powołania zawodnika do kadry narodowej, obowiązane są umożliwić mu 
uczestniczenie w jej przygotowaniach do udziału w międzynarodowych zawodach.  

7. Posiadanie ważnej licencji zawodniczej.  

                                                                            § 4  

Zobowiązania Polskiego Związku Kajakowego.  

1. Organizuje i ustala zasady współzawodnictwa sportowego w celu wyłonienia członków 
reprezentacji Polski spośród członków kadry narodowej.  

2. Umożliwia przygotowanie i zgłasza reprezentację narodową do udziału w międzynarodowym 
współzawodnictwie.  



 3. Ubezpiecza członków kadry narodowej od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z 
uprawianiem Stand Up Paddleboarding.  

4. Wnioskuje do Ministra Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu o przyznanie 
stypendium sportowego oraz nagród.  

5. Rozstrzyga spory i konflikty oraz udziela wyjaśnień. 

                                                                             §5 

Zasady kwalifikacji Kadry Narodowej w stand up paddleboard 2021/2022  

Aby zakwalifikować się do Kadry Narodowej zawodnik powinien zostać sklasyfikowany w finałach 
poszczególnych dystansów na miejscach nominowanych.    

Sprint  200 metrów  – Sześć pierwszych osób nominowanych 

Technical Race 2500 metrów-  Dwadzieścia pierwszych  osób nominowanych 

Long Distance 9000 metrów  -  Dwadzieścia  pierwszych osób  nominowanych  

W przypadku, kiedy powtórzą się ci sami zawodnicy w grupie kwalifikowanej z wyścigów finałowych 
na dystansach kwalifikowanych  wówczas w ich miejsce zostaną powołani zawodnicy z kolejnych 
miejsc.  

 

Kadra Narodowa dzieli się na kategorie wiekowe : 

Młodzików 2007/2008 

Juniorzy 2003/2006 

Seniorzy 2002 /starsi  

                                                                             §6 

Zasady Kwalifikacji zawodników do Reprezentacji Polski 2021 

W 2021 roku zasady kwalifikacji zawodniczek i zawodników  do Reprezentacji Polski w Stand up 
Paddleboard  dotyczyć będą wyłonienia grupy na najważniejsze imprezy międzynarodowe, ujęte w  
kalendarzu imprez ICF 2021   

 

Liczba zawodników powołanych przez Polski Związek Kajakowy na najważniejsze imprezy 
międzynarodowe będzie uzależniona od możliwości  finansowych oraz polityki startowej Polskiego 
Związku kajakowego.  

  

 



 

W przypadku gdy przy kwalifikacji na zawody międzynarodowe jest tylko jedno miejsce,    będzie 
brana pod uwagę   liczba zebranych punktów ze wszystkich konkurencji  :                                              
sprint, technical race , long distance.   

Zawodnicy zbierają punkty z poszczególnych dystansów po zsumowaniu wszystkich punktów z biegu 
wyłoni się reprezentant kraju  

 

Miejsca  1 2 3 4 5 6 

Sprint  6 5 4 3 2 1 

Technical 6 5 4 3 2 1 

Long 6 5 4 3 2 1 

 


