
MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW W SLALOMIE KAJAKOWYM 

                                         

1. Organizator, miejsce i termin: na zlecenie Zarządu PZKaj, organizatorem zawodów jest 

Nowosądecki Okręgowy Związek Kajakowy w Nowym Sączu. Zawody odbędą się  na rzece Dunajec 

na torze slalomowym Stadionu Kajakowego Wietrznice w Zabrzeży, w dniu  16.08.2019 r. 

 

2. Konkurencje, dystans, liczba osad: 

a) K-1, C-1, slalom indywidualny młodzików, 

b) K-1, C-1 slalom indywidualny młodziczek, 

c) C-2  slalom indywidualny młodzików 

Do każdej konkurencji klub może zgłosić dowolną liczbę osad. Zawodnik, zawodniczka może 

startować  w  3 konkurencjach. 

 

3. Trasa slalomu: Ustawiana zgodnie z regulaminem PZKaj. Projektantem  trasy jest przedstawiciel 

organizatora oraz 2 wylosowanych trenerów. 

 

4. Ramowy program, sposób przeprowadzenia zawodów:  

O końcowy rezultacie zdecyduje lepszy wynik z dwóch przejazdów,  

Szczegółowy program minutowy zostanie wręczony kierownikom drużyn na pierwszej odprawie z 

sędzią głównym w dniu 16 sierpnia 2019 o godz. 8.30. 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym Regulaminem Slalomu Kajakowego 

PZKaj. 

 

5. Uczestnictwo: Prawo startu w zawodach mają zawodnicy /czki/ posiadający legitymację 

zawodniczą lub licencję PZK gdzie będzie określona przynależność klubowa, spełniający warunki 

wiekowe - trzy roczniki: 2005, 2006 i 2007 . /w roku kalendarzowym/ legitymujący się dokumentem  

tożsamości ze zdjęciem, aktualnymi badaniami lekarskimi i posiadający kartę pływacką, lub 

odpowiedni wpis w zgłoszeniu do zawodów. Dopuszcza się możliwość startu młodszych zawodników, 

którzy reprezentują odpowiedni poziom sportowy, poza konkurencją. Zawodnicy muszą być 

ubezpieczeni przez macierzyste kluby. 

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 /czki uczestniczący w wyścigach, muszą nosić: kask 

ochronny i kamizelkę asekuracyjną /piersiowo-plecową. 

6. Zgłoszenia: imienne osad na obowiązujących drukach, należy wysłać na adres: Nowosądecki 

Okręgowy Związek Kajakowy w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Bema 35, Tel: 603993740 

email: rejo1@o2.pl  oddzielnie dla każdej osady i konkurencji, najpóźniej na 30 minut przed 

losowaniem. 

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z terminem losowania. Nie dotrzymanie wyżej wymienionych 

wymogów może spowodować, że osada nie będzie rozlosowana. 

 

7. Miejsce i termin losowania, odprawa: Losowanie kolejności startów poszczególnych konkurencji 

odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2018, o godz.18.00 w Nowym Sączu ul. Tuwima 5/33 

Losowanie przeprowadzone zostanie przez Komisję powołaną przez KS -PZKaj spośród sędziów 

powołanych w skład komisji sędziowskiej. W losowaniu musi uczestniczyć kierownik techniczny 

mistrzostw. Losowanie przeprowadzone zostanie przy uwzględnieniu reprezentowanego przez 

zawodnika poziomu sportowego wykładnik: aktualnie posiadana klasa sportowa, uzyskana w slalomie 

kajakowym/ ranking  Ogólnopolskiej Ligi Młodzików w Slalomie za sezon 2018 / najpierw losowana 

grupa najsłabszych „I“, następnie średnich „II“, a na końcu najlepszych „III“. 

Pierwsza odprawa komisji sędziowskiej odbędzie się 16.08.2019 r. o godz. 9.00 na Stadionie 

Kajakowym Wietrznice w Zabrzeży. 

 

9. Nagrody: W konkurencjach indywidualnych za zajęcie: 

1, 2 i 3 miejsca medale. Przewiduje się indywidualne nagrody ufundowane przez sponsorów. 

Podczas ceremonii wręczania medali, zawodników obowiązuje bezwzględnie ubiór sportowy. 

Zawodnik, który nie zgłosi się po odbiór medalu na podium - medalu nie otrzyma. 

 



10. Uwagi końcowe: Koszty organizacyjne zawodów pokrywają: Małopolski Związek Stowarzyszeń 

Kultury Fizycznej i Organizator. 

Wszelkie sprawy związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem zawodników, kluby załatwiają                          

i pokrywają we własnym zakresie. Do ewentualnych spraw, które nie są omówione niniejszą 

zapowiedzią, a mogą mieć miejsce w czasie rozgrywania zawodów, mają zastosowanie odpowiednie 

punkty Regulaminu Slalomu Kajakowego PZKaj. 

 

Prezes NOZK 

Józef Nieć 


