
„XV MŁODZIE ŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI” W SLALOMIE KAJAKOWYM O 
PUCHAR PKOL 
1.Organizator, miejsce i termin: 
Organizatorem zawodów na zlecenie PZKaj jest LKK Drzewica. 
Mistrzostwa odbędą się na torze slalomowym w Drzewicy, w dniach 22-23 września 2012r. 
2.Konkurencje: 
K-1, C-1, C-2 mężczyzn (roczniki 1989,1990,1991, 1992, 1993) 
K-1, C-1 kobiet (roczniki 1989,1990,1991 , 1992, 1993 ) 
3.Uczestnictwo: 
Prawo startu w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Slalomie Kajakowym, mają 
zawodnicy i zawodniczki, spełniający warunki wiekowe, legitymujący się licencją 
zawodniczą PZKaj z aktualnymi badaniami lekarskimi i posiadający kartę pływacką, lub 
odpowiedni wpis w licencji. Zawodnik / czka/ musi zgłosić się na starcie na 5 minut przed 
swoim wyznaczonym czasem startu. Kluby zobowiązane są zabezpieczyć zawodników i 
łodzie zgodnie z wymogami „Regulaminu Slalomu Kajakowego“ PZKaj i ICF. Wszyscy 
zawodnicy i zawodniczki uczestniczący w wyścigach, muszą nosić: kask ochronny i 
kamizelkę asekuracyjną /piersiowo-plecową/. Zawodnicy winni być ubezpieczeni przez 
macierzyste kluby. Obowiązkowa kontrola sprzętu – mierzenie i ważenie łodzi, sprawdzanie 
wyporności kamizelek asekuracyjnych, odbędzie się w dniu 21.09.2012 r. w godzinach 16:00-
18:00 w miejscu wskazanym przez organizatora. 
4.Ramowy program, sposób przeprowadzenia zawodów: 
Zawody rozegrane będą w ciągu kolejnych 2 dni, przy zachowaniu następującej kolejności: 
22.09.2012 – I dzień, godz. 08:30 odprawa techniczna, a od godz. 10:00 początek zawodów 
(eliminacje we wszystkich konkurencjach). 
23.09.2012 – II dzień, od godz.10:00 – półfinały i finały. 
Do półfinałów kwalifikuje się 20 osad (w przypadku mniejszej ilości – wszystkie), do finałów 
kwalifikuje się tylko 10 osad. Jeżeli w kwalifikacjach wystartuje 10 osad to dwie ostatnie 
osady nie uzyskają prawa startu w finale. W przypadku zgłoszenia do zawodów 8 osad, lub 
mniej, wszystkie osady uzyskują kwalifikacje do finału. O ostatecznej kolejności miejsc 
decyduje wynik wyścigu finałowego. 
W przypadku małej ilości startujących osad sędzia główny może dopuścić do startu innych 
zawodników, którzy startowali w Pucharze Polski. O kolejności decydują wyniki z 
kwalifikacji. W pozostałych kwestiach obowiązują regulaminy slalomu kajakowego, PZKaj. 
Konkurencję objętą programem uzna się za mistrzowską (dającą tytuł Mistrza Polski), jeżeli 
wystartuje w niej, co najmniej 6 osad (nawet z jednego klubu). 
5.Zgłoszenia, losowanie, odprawa: 
Zgłoszenia należy wysłać na adres: LKK Drzewica, ul Fabryczna 18, tel. 506114762, fax. 
483756500, e-mail: biuro@kkdrzewica.pl lub dostarczyć organizatorowi najpóźniej na 30 
minut przed losowaniem. 
Losowanie odbędzie się 18.09.2012 r. o godz. 16:00 w lokalu Biuro LKK przy ul. Fabrycznej 
18. Ostateczny termin zgłoszeń upływa z terminem losowania. 
Opis trasy wyścigu zostanie przedstawiony kierownikom drużyn na pierwszej odprawie z 
sędzią głównym, która odbędzie się w dniu 21.09.2012 r. o godz. 18:00 w budynku przy trasie 
slalomu. 
Skład komisji sędziowskiej ustali KS-PZKaj. Pierwsza odprawa komisji sędziowskiej 
odbędzie się 22.09.2012 r. o godz. 8:45  w budynku klubowym na torze slalomowym w 
Drzewicy. 
6.Nagrody, punktacja: 
Za zajęcie pierwszego miejsca, zawodnik otrzymuje złoty medal i tytuł „Młodzieżowego 
Mistrza Polski”, za zajęcie 2 i 3 miejsca medale srebrny i brązowy. Podczas ceremonii 



wręczania medali - zawodników obowiązuje bezwzględnie ubiór sportowy. Zawodnik, który 
nie zgłosi się po odbiór medalu na podium - medalu nie otrzyma. Mistrzostwa punktowane 
będą zgodnie z regulaminem współzawodnictwa dzieci i młodzieży MSiT, ponadto 
prowadzona będzie punktacja drużynowa o Puchar PKOL wg punktacji PZKaj. Za zajęcie 
pierwszego miejsca w punktacji drużynowej zostanie wręczony „Puchar Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego”. W punktacji drużynowej będą również wręczone puchary pamiątkowe za 
miejsca 2 i 3. 
Opłata za zgłoszenie osady wynosi 15,00 zł 
„Vadium” za złożony protest w czasie zawodów wynosi 100,00 zł 
7.Uwagi końcowe: 
Koszty organizacyjne zawodów pokrywają: Polski Związek Kajakowy i Organizator. 
Wszelkie sprawy związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem zawodników, kluby 
załatwiają i pokrywają we własnym zakresie. W kwestiach, które nie są omówione niniejszą 
zapowiedzią, a mogą mieć miejsce w czasie rozgrywania zawodów, mają zastosowanie 
odpowiednie punkty Regulaminu Slalomu Kajakowego PZKaj. 


