
 

 

 

 

25 OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY 

i 

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW W SLALOMIE KAJAKOWYM 

 

Miejsce, termin, organizator: 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Mistrzostwa Polski Juniorów w slalomie kajakowym 

odbędą się na torze slalomowym w Drzewicy w dniach 25-27.07.2019 r.  

Organizatorami są: Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie, Lubuska Federacja Sportu 

i Polski Związek Kajakowy w Warszawie. Gospodarzem regat jest Ludowy Klub Kajakowy 

„Drzewica” w Drzewicy. 

 

Konkurencje: 
K-1, C-1, C-2 juniorów młodszych, OOM (rocznik 2003 – 2004) 

K-1, C-1 juniorek młodszych OOM (rocznik 2003 – 2004) 

K-1, C-1, C-2 juniorów MPJ (rocznik 2001 – 2002) 

K-1, C-1 juniorek MPJ (rocznik 2001 – 2002) 

 

Uczestnictwo: 
Każdy klub może zgłosić dowolną liczbę zawodników. Każdy zawodnik może startować w dwóch 

konkurencjach indywidualnych, a na starcie musi zgłosić się na 5 minut przed wyznaczonym 

czasem rozpoczęcia wyścigu. Prawo startu mają zawodnicy spełniający warunki wiekowe, 

legitymujący się licencją zawodniczą PZKaj z aktualnymi badaniami lekarskimi i posiadający 

kartę pływacką, lub odpowiedni wpis w licencji. Zawodnicy muszą być ubezpieczeni przez 

macierzyste kluby. Kluby zobowiązane są zabezpieczyć zawodników i łodzie zgodnie 

z wymogami aktualnego Regulaminu Slalomu i Zjazdu Kajakowego PZKaj i ICF. Wszyscy 

zawodnicy uczestniczący w wyścigach, muszą nosić: kask ochronny i kamizelkę asekuracyjną 

/piersiowo-plecową/. Obowiązkowa kontrola sprzętu – mierzenie i ważenie łodzi, 

sprawdzanie wyporności kamizelek asekuracyjnych, będzie prowadzone podczas regat. 

Wskazany przez komisję sędziowską zawodnik, musi się zgłosić do kontroli, a niespełnienie 

wymogów regulaminowych karane będzie dyskwalifikacją. 

 

Sposób przeprowadzenia zawodów: 

I dzień – rejestracja ekip, trening na torze, odprawa techniczna. 

II dzień – eliminacje w konkurencjach indywidualnych, 

III dzień – półfinały i finały w konkurencjach indywidualnych. 

Do półfinałów kwalifikuje się 20 osad (15 z pierwszego przejazdu i 5 z drugiego, 

a w przypadku mniejszej liczby osad – 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. Warunkiem startu w półfinale jest start w kwalifikacjach, a w finale start 

w półfinale. 

O kolejności miejsc w wyścigach indywidualnych decyduje wynik wyścigu finałowego. 
Konkurencje objęte programem M.P. (pkt.7.1.3.) uznaje się za mistrzowską (dającą tytuł mistrza 

Polski) jeżeli startuje w niej co najmniej 6 osad (nawet z jednego klubu) w konkurencjach 

indywidualnych. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym Regulaminem 

Slalomu Kajakowego PZKaj. 

 



Zgłoszenia, losowania, odprawa: 

Zgłoszenia imienne należy dokonać w terminie do 19.07.2019 roku do godziny 23:59 poprzez 

internetowy system zgłoszeń PZKaj, który zostanie uruchomiony pod adresem: 

http://pzkaj.domtel-sport.pl 

Po ww. terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

Odprawa techniczna kierowników ekip odbędzie się w  Biurze LKK w dniu 25.07.2019r o godz. 

18:00. Szczegółowy program minutowy zostanie wręczony przed odprawą. 

 

Uwaga:  
Zgodnie z pkt. 5.3.2 aktualnego regulaminu wyścigów slalomu kajakowego – 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 25.07.2019 r. 

godzina  18:00 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. 

 

Komisja sędziowska: 
Komisja sędziowska zostanie powołana przez Kolegium Sędziów PZKaj. Pierwsza odprawa 

komisji sędziowskiej odbędzie się w dniu 26.07.2019 roku w Biurze LKK o godz. 08:30 

 

Nagrody, punktacja: 
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 OOM 

(MPJMł) i w MPJ prowadzona będzie punktacja zgodnie z regulaminem współzawodnictwa 

sportowego dzieci i młodzieży, Zespołu Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu w Warszawie 

przy MSiT: 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych) 

slalom kajakowy - K/M 15-16 lat 

1. Program 

slalom kajakowy 

K - K-1, C-1 

M - K-1, C-1, C-2  

2. Punktacja 

jedynki 

Lok. 1 2 3 4-5 6-7 8-9 10-12 13-16  

PKT 9 7 6 5 4 3 2 1 56 

dwójki 

Lok. 1 2 3 4 5 6-7 8-9 10-12  

PKT 9 7 6 5 4 3 2 1 44 

 

Mistrzostwa Polski Juniorów   slalom kajakowy - K/M 17-18 lat 

1. Program 

slalom kajakowy 

K - K-1, C-1 

M - k-1, C-1, C-2 

2. Punktacja 

Lok. 1 2 3 4 5 6 7 8  

PKT 15 12 10 8 6 4 3 2 60 



 

 

Opłaty: 
Za każdego zgłoszonego zawodnika (z listy zbiorczej) – 30,00 (dotyczy tylko juniorów). 

Opłatę startową należy wpłacać na konto Polskiego Związku Kajakowego 

nr: 53 1240 2034 1111 0000 0307 0530 w terminie do 19.07.2019 r. 

W tytule opłaty należy wpisać „MPJ - slalom”. 

Za dogłoszenie zawodnika (z listy zbiorczej) – 10 krotna wysokość diety. 

Wadium za protest – 10 krotna wysokość diety. 

Wadium za odwołanie – 20 krotna wysokość diety 

 

Uwagi końcowe: 
Koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników OOM (MPJMł) pokrywa organizator, według 

limitu posiadanych miejsc. W przypadku limitu mniejszego do liczby uczestników koszty pokryte 

zostaną zawodnikom na podstawie wyników kwalifikacji do kadry narodowej juniorów. Koszty 

uczestników Mistrzostw Polski Juniorów pokrywają organizacje zgłaszające. Do ewentualnych 

spraw, które nie są omówione niniejszą zapowiedzią, a mogą mieć miejsce w czasie rozgrywania 

zawodów, mają zastosowanie odpowiednie punkty aktualnego Regulaminu Slalomu Kajakowego 

PZKaj. 
 

 


