
ZAPOWIEDŹ REGAT KAJAKOWYCH 

„MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW Strefa C” 

1. Miejsce, termin, organizator 

 - regaty odbędą się w dniu 26.09.2020 r. w Elblągu, na rzece Elbląg. Godzina rozpoczęcia regat 13:30  

organizatorem są: 

• UKS „Silvant Kajak Elbląg” w Elblągu, 

• Urząd Miejski w Elblągu,  

• Komenda Miejskiej Policji w Elblągu, 

• Kapitanat Portu Elbląg. 

2. Uczestnictwo 

 - w regatach mogą startować zawodnicy roczników 2006/2007/2008 z Województwa : Warmińsko – 

Mazurskiego, Mazowieckiego, Podlaskiego i Lubelskiego, 

 - młodzicy mogą startować 2-krotnie  

- prawo startu w regatach mają zawodnicy zgłoszeni w PZKaj., posiadający licencję zawodniczą z 

ważnymi badaniami lekarskimi. 

3. Konkurencje i program młodzicy rocznik 2006/2007/2008 – punktowane w ramach MMM 

 młodzicy K-1, K-2, K-4, C-1, C-2 

 młodziczki K-1, K-2, K-4, C-1, C-2 

KOLEJNOŚĆ ROZGRYWANYCH KONKURENCJI  

K-1 młodzików 2000m  

C-1 młodzików 2000m  

K-1 młodziczek 2000m  

C-1 młodziczek 2000m 

 K-2 młodzików 2000m  

C-2 młodzików 2000m 

 K-2 młodziczek 2000m  

C-2 młodziczek 2000m  

K-4 młodzików 2000m  

K-4 młodziczek 2000m  

 



K-(K-1, C-1); M-(K-1, C-1) Lok. 1 2-6 7-14 Punkty razem 

 pkt. 3 2 1 21 

K-(K-2, K-4, C-2)  
M-(K-2, K-4,C-2) 

Lok. 1 2-4 5-6 
Punkty  
razem 

 pkt. 3 2 1 11 

 

 

4. Zgłoszenia, losowanie, odprawa  

- zgłoszenia należy dokonać wyłącznie poprzez internet 

- zgłoszenia należy dokonać wyłącznie poprzez wysłanie na adres kajakielblag@wp.pl 

- ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10.09.2020, godz. 24:00. 

 - podpisane listy zbiorcze wraz z oświadczeniami należy dostarczyć najpóźniej na odprawę 

techniczną w dniu zawodów; 

 - odprawa techniczna odbędzie się w dniu 26.09.2020 o godz. 13:00 Specjal Pub w Elblągu 

 - w czasie trwania regat kajakowych kierownicy drużyn muszą posiadać dokumentację zawodniczą 

(książeczki zdrowia, poświadczona umiejętność pływania) i umożliwić komisji sędziowskiej jej 

kontrolę. 

5. Opłaty  

- za każdą zmianę dokonaną z listy zbiorczej: 1-krotna wysokość obowiązującej diety; 

 - za zgłoszenie na 1-godz. przed odprawą: 5-krotna wysokość obowiązującej diety;  

- vadium za protest: 10-krotna wysokość obowiązującej diety;  

- vadium za odwołanie: 20-krotna wysokość obowiązującej diety. 

6. Sposób przeprowadzenia regat  

- regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem PZKaj i niniejszą zapowiedzią; 

- numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca osady; 

 - koszty organizacji pokrywają kluby we własnym zakresie 

 - szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawę techniczną; 

 - zawodnicy startują obowiązkowo w kapokach;  

- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność; 

 - zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III, otrzymają medale;  

- podczas regat prowadzona będzie punktacja młodzików. 



7. Uwaga: 

 1. W zakresie używania łodzi stosuje się przepisy dotyczące wymiarów i ciężaru. Każda łódź biorąca 

udział w regatach musi spełniać zapis regulaminu wyścigów kajakarstwa klasycznego pkt. 2.1. oraz 

2.2.  

2. 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. Brak listy zbiorczej na odprawie będzie skutkować skreśleniem z 

listy startowej.  

3. Organizator zapewnia ciepły posiłek. 

8. Inne: 

 I. Punkty dezynfekcji (na mapie pkt A) Dostępne są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, 

usytuowane w widocznym, specjalnie oznaczonym miejscu w punktach:  

- przy wejściu na teren zawodów;  

- przy pomoście wejścia na wodę; - przy pomoście zejścia z wody;  

- przy punkcie informacji;  

- przy wejściu i wyjściu z toalet i węzłów sanitarnych;  

- przy dekoracji. 

 II. Wejście do strefy zawodów 

 Strefa zawodów jest terenem zamkniętym obejmującym: parking B, wioskę zawodniczą z 

wyznaczoną strefą dla klubów. Z uwagi na wymogi organizacyjne, wynikające m.in. z przepisów 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ustanowienie 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, VIP oraz sędziowie. Osoby nieuprawnione (publiczność, rodzice) nie mają wstępu 

do strefy zawodów. 

III. Punkt informacji - biuro zawodów (X) W punkcie informacyjnym może przebywać obsługa 

techniczna oraz maksymalnie jedna obsługiwana osoba. Przed wejściem do biura zawodów 

każdorazowo należy zdezynfekować ręce. W pomieszczeniu informacyjnym obowiązuje bezwzględny 

nakaz zakrywania nosa i ust. 

 IV. Organizacja i przepływ zawodników  

Organizator zapewnia miejsca parkingowe na parkingu (Parking górny B), który należy do strefy 

zawodów. Na parkingu znajdują się samochody wraz z przyczepami do przewożenia kajaków. Wioska 

zawodnicza jest niedostępna dla jakichkolwiek pojazdów oraz przyczep. W wiosce zawodniczej 

organizator zapewni każdemu klubowi miejsce do bezpiecznego składowania sprzętu. Zawodnicy pod 

opieką kierownika drużyny wraz ze sprzętem i wyposażeniem, wchodzą grupą według 



harmonogramu startów, wejściem (na mapie punkt C) gdzie weryfikowana jest ich obecność pod 

względem ilości osób przebywających w strefie zawodów. Każdy klub, po wejściu w strefę zawodów, 

udaje się do miejsca przeznaczonego na składowanie sprzętu. 

VI Wejście na wodę  

- kontrola przedstartowa (ID) W związku z kontrolą ilości zawodników na wodzie, podczas trwania 

regat przewidziana jest obowiązkowa kontrola przedstartowa (ID). Każdy zawodnik ma obowiązek 

zgłoszenia się do kontroli ID i zejść na wodę tylko w przeznaczonym do tego miejscu - pierwszy duży 

pomost. Sędzia Główny ma prawo zdyskwalifikować zawodnika za ominięcie punktu kontroli 

przedstartowej. Zawodnicy mają obowiązek zachować bezpieczny, 2m odstęp od innych 

przebywających w tym miejscu osób, w sytuacji oczekiwania wejścia na pomost.  

VI. Zejście z wody  

Obowiązkowo po zejściu z wody każda łódka musi zostać zdezynfekowana. Organizator wyznaczy 

punkt i osobę zajmującą się dezynfekcją łódek. Zawodnik w momencie dezynfekcji łódki zobowiązany 

jest również zdezynfekować ręce. Po przeprowadzonej dezynfekcji łodzi i rąk zawodnik powinien 

kierować się w strefę przebywania swojego klubu. 

 

 VII. Obsługa medyczna  

Organizator zapewni obsługę medyczną (na mapie pkt +) w miejscu widocznym i dostępnym dla 

zawodników. 

IX. Odprawa kierowników 

 Odprawa kierowników drużyn odbędzie się w Specjal Pub. Podczas odprawy każda osoba ma 

obowiązek zakrywania nosa i ust. Uczestnicy spotkania zobowiązani są do przestrzegania 

odpowiedniej (2m) odległości między sobą. Organizator wyznaczy miejsca do siedzenia, które zostaną 

specjalnie oznaczone. 

X. Dekoracje 

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

odbywają się bezpośrednio po wyścigach finałowych. Zawodnicy z miejsc I-III po przejściu procedury 

zejścia z wody, odstawiają łodzie do strefy swojego klubu i udają się na dekorację utrzymując 

bezpieczny dystans miedzy sobą.  

XI. Strefa dla prasy 

 Organizator wyznaczył specjalną strefę przeznaczoną dla dziennikarzy mieszczącą się przy strefie 

dekoracji. 

 


