25 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
i
Mistrzostwa Polski Juniorów
w kajakarstwie klasycznym
Bydgoszcz 08-11.08.2019 r.
Miejsce, termin, organizator:
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Mistrzostwa Polski Juniorów zostaną rozegrane na torze
regatowym Brdyujście w Bydgoszczy, w dniach 08-11.08.2019 r.
Organizatorami są: Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie, Lubuska Federacja Sportu i Polski
Związek Kajakowy w Warszawie. Gospodarzem regat jest Kujawsko-Pomorski Związek Kajakowy
w Bydgoszczy
Uczestnictwo:
W OOM mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2003-2004 (jun. młodsi), a w Mistrzostwach
Polski Juniorów, zawodnicy urodzeni w latach 2001-2002. Juniorzy mają prawo startu w trzech
konkurencjach, natomiast juniorzy młodsi, tylko w dwóch konkurencjach. Prawo udziału w zawodach
mają zawodnicy zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego z ważną licencją zawodniczą i aktualnymi
badaniami lekarskimi.
Konkurencje:
Juniorzy 2001-2002
200 m
K-1, K-2, C-1,
500 m
K-1, K-2, K-4, C-1, C-2, C-4,
1000 m
K-1, K-2, K-4, C-1, C-2,
5000 m
K-1, K-2, C-1, C-2.
Juniorki 2001-2002
200 m
K-1, C-1, C-2
500 m
K-1, K-2, K-4, C-1, C-2,
1000 m
K-1, K-2,
5000 m
K-1, K-2.
Juniorzy młodsi 2003-2004
500 m
K-1, K-2, K-4, C-1, C-2, C-4,
1000 m
K-1, K-2, K-4, C-1, C-2,
5000 m
K-1, K-2, C-1, C-2.
Juniorki młodsze 2003-2004
500 m
K-1, K-2, K-4, C-1, C-2,
3000 m
K-1, K-2, C-1
Ramowy program:
I dzień – 08.08.2019 r. (czwartek) o godz. 20:00 odprawa kierowników ekip i sędziów.
II dzień – 09.08.2019 r. (piątek) od godz. 9:00 eliminacje w kolejności:
K-4 500 m
juniorów młodszych
C-4 500 m
juniorów młodszych
K-1 500 m
juniorów
C-1 500 m
juniorów
K-4 500 m
juniorek młodszych
K-1 500 m
juniorek
C-1 500 m
juniorek
K-2 500 m
juniorów młodszych
C-2 500 m
juniorów młodszych
K-2 500 m
juniorek młodszych
C-2 500 m
juniorów

K-2 500 m
juniorów
K-4 500 m
juniorek
C-1 500 m
juniorów młodszych
K-1 500 m
juniorów młodszych
C-2 500 m
juniorek
C-2 500 m
juniorek młodszych
C-4 500 m
juniorów
K-4 500 m
juniorów
K-2 500 m
juniorek
Półfinały w kolejności eliminacji
Od godz. 16:00 finały B i A w kolejności eliminacji
O godz. 15:00 Uroczyste otwarcie XXV OOM i MP Juniorów - tor regatowy Brdyujście
III dzień 10.08.2019 r. (sobota) od godz. 9:00 eliminacje w kolejności:
K-4 1000 m
juniorów młodszych
K-1 1000 m
juniorów
C-1 1000 m
juniorów
K-1 1000 m
juniorek
K-2 1000 m
juniorów młodszych
C-2 1000 m
juniorów młodszych
K-1 500 m
juniorek młodszych
C-1 500 m
juniorek młodszych
K-2 1000 m
juniorów
C-2 1000 m
juniorów
K-2 1000 m
juniorek
K-1 1000 m
juniorów młodszych
C-1 1000 m
juniorów młodszych
K-4 1000 m
juniorów
Półfinały w kolejności eliminacji
Od godz. 16:00 finały B i A w kolejności eliminacji.
IV dzień 11.08.2019 r. (niedziela) od godz. 9:00 wyścigi na 200 m i na długich dystansach:
K-1 200 m
juniorów
C-1 200 m
juniorów
K-1 200 m
juniorek
C-1 200 m
juniorek
K-2 200 m
juniorów
C-2 200 m
juniorek
Półfinały i finały w kolejności jw.
K-2 3000 m
juniorek młodszych
K-1 3000 m
juniorek młodszych
C-1 3000 m
juniorek młodszych
C-2 5000 m
juniorów młodszych
C-1 5000 m
juniorów młodszych
K-2 5000 m
juniorów młodszych
K-1 5000 m
juniorów młodszych
K-2 5000 m
juniorek
K-1 5000 m
juniorek
K-2 5000 m
juniorów
K-1 5000 m
juniorów
C-2 5000 m
juniorów
C-1 5000 m
juniorów
Podczas odprawy technicznej Sędzia Główny ma prawo zmienić program minutowy, ustalony na
losowaniu.
Zgłoszenia, losowanie, odprawa:
Zgłoszenia imienne należy dokonać w terminie do 24.07.19 r. do godz. 24:00 poprzez system
elektroniczny, który zostanie uruchomiony na stronie internetowej PZKaj.

Uwaga:
Zgodnie z pkt. 5.3.2 aktualnego regulaminu wyścigów kajakarstwa klasycznego – kierownicy ekip muszą
dostarczyć oryginały podpisanych list zbiorczych (ze stosownym oświadczeniem) PRZED
ROZPOCZĘCIEM ODPRAWY TECHNICZNEJ, mimo wcześniejszego wysłania listy, drogą
elektroniczną. Brak listy zbiorczej na odprawie lub brak opłaty startowej, uregulowanej w terminie
do 24.07.19 r. będą skutkowały skreśleniem z listy startowej.
Podczas regat będzie prowadzona kontrola licencji zawodników wraz z badaniami lekarskimi w związku
z tym ww. dokumentacja musi być również dostarczona przed odprawą techniczną.
Odprawa kierowników ekip i sędziów, odbędzie się w dniu 08.08.19 r. o godz. 20:00 w sali
audytoryjnej A-1 Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, Al. Prof. S.
Kaliskiego 7, naprzeciw Domu Studenta UTP tj. miejsca zakwaterowania.
Kierownicy ekip będą mogli odebrać programy do OOM i MP Jun. od godz. 19:00 w miejscu odprawy.
Opłaty:
Opłata startowa za każdego zgłoszonego zawodnika (z listy zbiorczej) –30,00 zł. Opłata startowa dotyczy
juniorów oraz juniorów młodszych, którzy nie uzyskali kwalifikacji do grupy 216 zawodników,
dofinansowywanych ze środków MSiT. Opłatę startową należy wpłacać na konto Polskiego Związku
Kajakowego nr: 53 1240 2034 1111 0000 0307 0530.
W tytule opłaty należy wpisać „MPJ - klasyka” lub „OOM – klasyka”.
Wadium za protest – 10 krotna wysokość diety.
Wadium za odwołanie – 20 krotna wysokość diety.
Sposób przeprowadzenia regat:
W Mistrzostwach Polski Juniorów rozegrane zostaną finały A i B, jeżeli wystartuje minimum 19 osad.
W OOM rozegrane zostaną finały A i B.
W konkurencjach K-4, finały A i B zostaną rozegrane jeżeli wystartuje minimum 18 osad.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc OOM i MPJ otrzymują medale.
W zakresie używania łodzi obowiązują przepisy dot. wymiarów i ciężaru. Każda łódź biorąca udział
w regatach musi spełniać zapis regulaminu wyścigów kajakarstwa klasycznego pkt. 2.1.1
Organizator umożliwia ważenie łodzi na torze regatowym w dniu 08.08.19 r. od godz. 13:00 do godz.
18:00. Numery startowe zabezpiecza we własnym zakresie organizacja zgłaszająca.
W OOM i w MP Jun. prowadzona będzie punktacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży
zatwierdzona przez Zespół Sportu Młodzieżowego MSiT.
Różne:
Koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników OOM dla 216 zawodników, zakwalifikowanych
podczas Regat Eliminacyjnych Juniorów, pokrywa Organizator. Listę miejsc przydzielonych dla
poszczególnych klubów, opublikuje PZKaj. Koszty udziału zawodników, którzy nie będą
zakwalifikowani do puli 216 miejsc, pokrywają organizacje zgłaszające.
Koszty uczestników Mistrzostw Polski Juniorów pokrywają organizacje zgłaszające i we własnym
zakresie dokonują rezerwacji miejsca zakwaterowania i wyżywienia.
Organizator służy pomocą w rezerwacji noclegów i wyżywienia podczas Mistrzostw Polski Juniorów.
Miejsce zakwaterowania i wyżywienia takie samo jak dla uczestników OOM
Zamówienia należy składać do dnia 26.07.19 r., na adres e-mail: kpzkaj@wp.pl
Koszt zakwaterowania z pełnym wyżywieniem za 1 osobę / dobę wynosi 100,00 zł.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Za zamówione zakwaterowanie i wyżywienie należy dokonać zapłaty w terminie do 31.07.19 r. na
konto bankowe Kujawsko-Pomorskiego Związku Kajakowego w Bydgoszczy Nr 58 1320 1117 2032
1330 2000 0001 z dopiskiem „zakwaterowanie i wyżywienie MP Jun. lub OOM”
Zainteresowani mogą również skorzystać z sieci hotelowej „FOCUS HOTELS” – rezerwując miejsca
należy powołać się na PZKaj podając jednocześnie nazwę imprezy kajakowej i hasło „KAJAKI”.
W sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy zawarte w aktualnym „Regulaminie
Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego”.

