
XVIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIE ŻY I MISTRZOSTWA POLSKI 
JUNIORÓW W SLALOMIE KAJAKOWYM 
 
1. Organizator, miejsce i termin: 
Na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, głównym organizatorem Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży jest Komitet Organizacyjny, a bezpośrednim organizatorem OOM jest 
Krakowski Klub Kajakowy w Krakowie. KKK Kraków jest również organizatorem 
Mistrzostw Polski Juniorów na zlecenie Zarządu PZKaj. Zawody odbędą się na torze 
slalomowym w Krakowie w dniach 20-22 lipca 2012 r. 
2. Konkurencje: 
K-1, C-1, C-2 juniorów młodszych, OOM (rocznik 1996-97) 
K-1 juniorek młodszych OOM (rocznik 1996-97) 
K-1, C-1, C-2 juniorów (rocznik 1994-95) 
K-1, C-1 juniorek (rocznik 1994-95). 
3. Uczestnictwo: 
Każdy klub może zgłosić dowolną liczbę zawodników. 
Każdy zawodnik może startować w dwóch konkurencjach indywidualnych, a na starcie musi 
zgłosić się na 5 minutę przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia wyścigu. 
Prawo startu mają zawodnicy posiadający licencję PZKaj, kartę pływacką (lub odpowiedni 
wpis do licencji), aktualne badania lekarskie i ważną legitymację. 
Zawodnicy muszą być ubezpieczeni przez macierzyste kluby. 
Kluby zobowiązane są zabezpieczyć zawodników i łodzi zgodnie z wymogami Regulaminu 
Slalomu Kajakowego PZKaj i ICF. Wszyscy zawodnicy biorący udział w wyścigach muszą 
być wyposażeni w kask ochronny i kamizelkę asekuracyjną (piersiowo-plecową). 
Obowiązkowa kontrola sprzętu – mierzenie i ważenie łodzi, sprawdzanie wyporności 
kamizelek asekuracyjnych, odbędzie się w dniu 20.07.2012 w godzinach 9:00-16:00 
4. Ramowy program, sposób przeprowadzenia zawodów: 
Piątek 20.07 godz. 19:00 – odprawa kierowników drużyn, w Internacie Sportowym KKK 
Sobota 21.07 godz. 10:00 – eliminacje w konkurencjach OOM i MPJun, I i II przejazd 
Niedziela 22.07 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. 
5. Zgłoszenia, losowania, odprawa: 
Zgłoszenia należy wysyłać na adres; Krakowski Klub Kajakowy ul. Kolna 2, 
e-mail: biuro@kkk.krakow.pl 
Losowanie kolejności startów poszczególnych konkurencji odbędzie się 17.07.2012 r. o 
godzinie 15:00 w biurze Krakowskiego Klubu Kajakowego. Ostateczny termin zgłoszeń 
upływa z terminem losowania.  
Odprawa kierowników ekip odbędzie się 20.07.2012 r. o godzinie 19:00 w przy ul. Kolnej 2 
Podczas odprawy, kierownicy drużyn zostaną zapoznani między innymi z mapką trasy 
wyścigów. 
6. Komisja sędziowska:  
Komisja zostanie powołana przez KS PZKaj. Pierwsza odprawa komisji sędziowskiej 
odbędzie się 21.07.2012 o godz. 8:00  w budynku klubowym lub w namiecie przy torze 
slalomowym. 
7. Nagrody: 
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w konkurencjach indywidualnych zawodnicy otrzymają 
pamiątkowe medale. Podczas ceremonii wręczenia medali, zawodników bezwzględnie 



obowiązuje ubiór sportowy. Zawodnik, który nie zgłosi się do dekoracji, nie otrzyma medalu. 
Podczas zawodów będzie prowadzona punktacja współzawodnictwa sportowego dzieci i 
młodzieży MSiT 
8. Opłaty: 
Za każdego zgłoszonego zawodnika (z listy zbiorczej) – 1 krotna wysokość obowiązującej 
diety (dotyczy tylko juniorów). 
Opłata za złożony protest wynosi 100,00 zł 
9. Uwagi końcowe: 
W kwestiach, które nie są omówione niniejszą zapowiedzią, a mogą mieć miejsce w czasie 
rozgrywania zawodów, mają zastosowanie odpowiednie punkty regulamin slalomu PZKaj. 


