
 

  

 

Program  regat: 

VI „Drzewickie Slalomy” 

 

1. Organizator, miejsce i termin:  

Ludowy Klub Kajakowy Drzewica, ul. Fabryczna 18 Drzewica 

Zawody odbędą się na torze kajakowym na rzece Drzewiczce. 

Konkurencja dziecięca zostanie rozegrana na torze slalomowym o niskim poziomie trudności. 

Termin:  17.10.2020 r. 

 

2. Konkurencje, dystans, liczba osad:  

a) Konkurencje sportowe 

 C-1 M, K-1 K  slalom indywidualny open  I i II przejazd 

 C-1 M, K-1 K  slalom indywidualny młodzicy I i II przejazd 

 K-1 M, C-1 K  slalom indywidualny open  I i II przejazd 

 K-1 M, C-1 K  slalom indywidualny młodzicy I i II przejazd 

 C-2 MIX  slalom indywidualny open  I i II przejazd 

 C-2 MIX  slalom indywidualny młodzicy I i II przejazd 

 

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

w dwóch konkurencjach. 

b) Konkurencje amatorskie 

 K-1 M i K-1 K  

 K-1 M i K-1 K – dzieci.  

 

3. Trasa slalomu: Ustawiana zgodnie z regulaminem PZKaj.  

Projektantem trasy jest przedstawiciel organizatora. 

 

4. Ramowy program, sposób przeprowadzenia zawodów:  

 

a) Konkurencje sportowe 

O końcowym rezultacie zdecyduje lepszy wynik z dwóch przejazdów. 

Szczegółowy program minutowy zostanie wręczony kierownikom drużyn na pierwszej odprawie 

z sędzią głównym w dniu 17 października 2020 o godz. 8:30.  Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie 

z obowiązującym Regulaminem Slalomu Kajakowego PZKaj.  

 

b) Konkurencje amatorskie 

K-1 M i K-1 K  

O końcowym rezultacie zdecyduje lepszy wynik z dwóch przejazdów. 

Konkurencja zostanie rozegrana bezpośrednio po ostatniej konkurencji sportowej. 

 



 

K-1 M i K-1 K - dzieci  

Zaplanowano jeden przejazd. W zawodach mogą wziąć udział dzieci z naborów 2019-2020. 

Konkurencja zostanie rozegrana na „małym torze”. Start około godziny 13:00.  

Konkurencja zostanie rozegrana bezpośrednio po ostatniej konkurencji sportowej. Szczegółowy 

program minutowy konkurencji amatorskich zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń przy Biurze 

Zawodów. 

 

3. Uczestnictwo:  

a) Konkurencje sportowe 

Prawo startu w zawodach mają zawodnicy/-czki/ posiadający legitymację zawodniczą lub licencję 

PZKaj, gdzie będzie określona przynależność klubowa, legitymujący się dokumentem tożsamości ze 

zdjęciem, aktualnymi badaniami lekarskimi i posiadający kartę pływacką lub potwierdzoną umiejętność 

pływania. 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 regatach muszą nosić: kask ochronny i kamizelkę asekuracyjną 

/piersiowo-plecową.  

 

b) Konkurencje amatorskie 

Prawo startu w zawodach mają osoby fizyczne. Warunkiem udziału jest:  podanie danych osobowych, 

złożenie oświadczenia o: braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawniania aktywności sportowej 

(kajakarstwo), umiejętności pływania. Uczestniczący w regatach muszą nosić: kask ochronny  

i kamizelkę asekuracyjną /piersiowo-plecową. 

Udział dzieci i młodzieży <18 rż. w  zawodach amatorskich dla dzieci zgłaszają kluby, rodzice lub 

opiekunowie prawni. 

Zgłoszenia należy przesłać na adres: zgloszenia@lkkdrzewica.pl. 

Wzór zgłoszenia do konkurencji amatorskich zamieszczony jest na FB klubu. 
 

4. Zgłoszenia – konkurencje sportowe:  

Zgłoszenia imienne osad na obowiązujących drukach, należy wysłać na adres e-mail: 

biuro@lkkdrzewica.pl lub zgloszenia@lkkdrzewica.pl 

oddzielnie dla każdej osady i konkurencji, najpóźniej do 14 października  

2020 roku.  

Nie dotrzymanie wyżej wymienionych wymogów może spowodować, że osada nie będzie dopuszczona 

do zawodów.  

 

5. Miejsce i termin odprawy komisji sędziowskiej:  

Pierwsza odprawa komisji sędziowskiej odbędzie się 17.10.2020 ro godz. 9:00 w  „wieży sędziowskiej” 

przy trasie slalomowej  

 

6. Opłaty:  

Opłata za każdą startującą osadę wynosi: 

- 30 zł młodzik/open 
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- 40 zł amator  

Udział w zawodach amatorskich dla dzieci jest bezpłatny 

Wpłaty należy dokonać na konto klubu: 84 1090 2590 0000 0001 4657 6446 z dopiskiem: wpłata na 

cele statutowe. 

 

 Opłata za zgłoszenie zawodnika (z listy zbiorczej) po ww. terminie – 60 zł  

 Wadium za protest – 60 zł  

 Wadium za odwołanie – 60 zł 

 

7. Nagrody:  

W konkurencjach indywidualnych za zajęcie trzech pierwszych miejsc: medale/puchary, upominki.  

W punktacji drużynowej puchary.  

Ceremonia dekoracji i wręczenia nagród odbędzie się 30 minut po zakończeniu ostatniej konkurencji. 

Podczas ceremonii wręczania medali, zawodników obowiązuje bezwzględnie ubiór sportowy.  

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

 

8. Uwagi końcowe:  

VI „Drzewickie Slalomy” są współfinansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa 

Łódzkiego w ramach dwunastego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku. 

Wszelkie sprawy związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem zawodników, kluby załatwiają 

i pokrywają we własnym zakresie.  

Organizator przewidział posiłek regeneracyjny dla uczestników zawodów. Prosimy o zgłaszanie 

liczby uczestników zawodów z każdego klubu: zgloszenia@lkkdrzewica.pl 

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. 

 

INFORMACJE ORGANIZATORA ZWIĄZANE Z COVID-19: 

 

I. Punkty dezynfekcji  

Dostępne są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk usytuowane w widocznym, specjalnie oznaczonym 

miejscu w punktach:  

- przy wejściu na teren zawodów;  

- przy biurze zawodów;  

- przy dekoracji.  

Każda z ekip startujących w zawodach powinna zaopatrzyć się we własny płyn do dezynfekcji, z którego 

będzie korzystać podczas zawodów w strefie dla klubów.  

 

II. Wejście do strefy zawodów  

Strefa zawodów jest terenem zamkniętym obejmującym: prawy brzeg toru kajakowego i trybuny od 

startu do mety.  
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Z uwagi na wymogi organizacyjne, wynikające m.in. z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 964) oraz „ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

12 czerwca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”, osobami upoważnionymi na wejście do 

strefy zawodów są uczestnicy zawodów, kierownicy drużyn, obsługa zawodów oraz sędziowie. Osoby 

nieuprawnione (publiczność, rodzice) nie mają wstępu do strefy zawodów.  

 

III. Biuro Zawodów  

W Biurze Zawodów może przebywać obsługa techniczna i sędziowie. Wszelkie uzgodnienia z sędzią 

głównym mogą odbywać się wyłącznie na zewnątrz biura zawodów.  

 

IV. Organizacja i przemieszczanie się zawodników  

Zawodnicy po przyjeździe nad tor slalomowy winni udać się do stref dla zawodników i w nich 

przebywać do czasu zakończenia zawodów. Każde wejście do strefy zawodów winno być poprzedzone 

dezynfekcją rąk. 

 

V. Strefy dla klubów  

Strefa dla klubów znajduje się w strefie zawodów, tj. : obszar na terenie po prawej stronie toru 

kajakowego, odgrodzony taśmą. W strefie przebywają zawodnicy wraz z kierownikami drużyn. 

W strefie znajduje się sprzęt i wyposażenie klubu i zawodników. Każda z ekip startujących w zawodach 

powinna zaopatrzyć się we własny płyn do dezynfekcji, z którego będzie korzystać podczas zawodów 

w strefie dla klubów. Jeżeli w strefie nie ma możliwości zachowania odległości pomiędzy osobami, 

należy bezwzględnie nałożyć maseczki lub inne zasłaniające usta i nos.  

 

VI. Obsługa medyczna  

Organizator zapewni obsługę medyczną w miejscu widocznym i dostępnym dla zawodników.  

 

VII. Odprawa kierowników drużyn oraz sędziów  

Odprawa kierowników drużyn oraz sędziów odbędzie się w „wieży sędziowskie” Podczas odprawy 

każda osoba ma obowiązek zakrywania nosa i ust. Uczestnicy odprawy zobowiązani są do 

przestrzegania odpowiedniej (1,5-2 m) odległości między sobą. Po przybyciu na odprawę kierowników, 

uczestnicy powinni zdezynfekować ręce.  

 

VIII. Dekoracje  

W strefie dekoracji przebywać mogą tylko zwycięzcy, obsługa oraz osoba dekorująca. Dekoracje 

odbywają się 30 minut po zakończeniu wyścigów finałowych. Zawodnicy z miejsc I-III udając się na 

dekorację muszą utrzymywać bezpieczny dystans między sobą i zasłaniać usta i nos. Wytyczne 

odnośnie bezpieczeństwa podczas zawodów będą aktualizowane w zależności od sytuacji oraz zmiany 

przepisów dotyczących reżimu sanitarnego i dystansu społecznego. 

 


