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W związku z ogłoszoną w dniu 24 marca br. decyzją MKOl o rozegraniu – planowanych
na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku – IO w Tokio, w podobnym okresie 2021 roku, mając
na względzie ogólnoświatową sytuację rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, a także
ograniczenia i obostrzenia wprowadzone przez polski rząd na podstawie ogłoszonego stanu
epidemii, Zarząd PZKaj, uchwałą elektroniczną nr 14/2020/E z dnia 24 marca br. odwołuje
wszystkie imprezy sportowe zaplanowane w Polsce w okresie do 31 maja 2020 roku,
z możliwością przedłużenia tego terminu, w zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią
koronawirusa w Europie i w Polsce oraz w zależności od decyzji władz ICF i ECA w odniesieniu
do ew. dalszych zmian w kalendarzu imprez międzynarodowych na rok 2020.

Odwołujemy w szczególności:

kwalifikacje dla osad C2 1000m i K2 1000m w sprincie kajakowym – planowane w dniu
18 kwietnia 2020 na torze w COS OPO Wałcz,
zawody konsultacyjne juniorów i seniorów w sprincie kajakowym – planowane w COS OPO Wałcz
w dniach 24-26 kwietnia,
kwalifikacje do reprezentacji Polski w slalomie kajakowym na rok 2020 – planowane w dniach
24-26 kwietnia i 2-3 maja 2020 w Liptovskim Mikulasu i Krakowie,
Długodystansowe Mistrzostwa Polski w kajakarstwie – planowane w dniach 29-31 maja 2020 r.
w Krakowie.
Ww. kwalifikacje, w zależności od rozwoju sytuacji i decyzji władz ICF i ECA, mogą być rozegrane
w ograniczonym zakresie w innym terminie, w celu wyłonienia reprezentacji Polski
na najważniejsze imprezy międzynarodowe 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że w związku z ww. decyzją MKOl, zweryfikowane zostaną „Krajowe
zasady kwalifikacji do Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020” w sprincie i slalomie kajakowym,
w zakresie wynikającym z ww. decyzji MKOl oraz decyzji władz ICF i ECA dot. kontynuacji
aktualnie odwołanych – zaplanowanych w 2020 roku, kwalifikacji olimpijskich.
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