
 

 

 

 

26. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w slalomie kajakowym 

Mistrzostwa Polski Juniorów w slalomie kajakowym 
Drzewica, 31.07-02.08.2020 

 

 

 
Miejsce, termin, organizator: 

26. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i Mistrzostwa Polski Juniorów w slalomie kajakowym, odbędą 

się na torze slalomowym w Drzewicy (woj. łódzkie) w dniach 31.07-02.08.2020 r.  

Organizatorem, na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego (PZKaj) jest Ludowy Klub Kajakowy 

„Drzewica” w Drzewicy (LKK Drzewica). 

Impreza jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z dotacji przyznanej przez 

Ministerstwo Sportu w ramach „programu wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” 

 

Uczestnictwo: 
Każdy klub może zgłosić dowolną liczbę zawodników. Zgodnie z Regulaminem Współzawodnictwa 

Sportowego Młodzieży Uzdolnionej w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego (SSM), każdy zawodnik ma 

prawo startu w więcej niż jednej konkurencji, a na starcie musi zgłosić się na 5 minut przed wyznaczonym 

czasem rozpoczęcia swojego wyścigu. Prawo startu w 26 Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych mają 

zawodnicy urodzeni w latach 2004-2005, prawo startu w Mistrzostwach Polski Juniorów - zawodnicy 

urodzeni w latach 2002-2003, legitymujący się licencją zawodniczą PZKaj, z aktualnymi badaniami 

lekarskimi i orzeczeniem o zdolności do uprawiania sportu (kajakarstwa), 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 zgodnie z przepisami 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  

w ww. zakresie, karane będzie dyskwalifikacją. 

 

Konkurencje: 
- Juniorki młodsze (rocznik 2004-2005) - K-1, C-1 

- Juniorzy młodsi (rocznik 2004-2005) - K-1, C-1  

- Juniorzy młodsi - K/M (rocznik 2004-2005) - C-2 Mixed 

- Juniorki (rocznik 2002-2003) - K-1, C-1 

- Juniorzy (rocznik 2002-2003) - K-1, C-1  

- Juniorzy młodsi - K/M (rocznik 2002-2003) - C-2 Mixed 

 

Sposób przeprowadzenia zawodów: 

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

- II dzień – kwalifikacje w poszczególnych konkurencjach (przejazdy 1 i 2). 

- III dzień – półfinały i finały w poszczególnych konkurencjach (pojedyncze przejazdy). 
 

Do półfinałów kwalifikuje się 20 osad z wyścigów kwalifikacyjnych (15 z pierwszego przejazdu  

i 5 z drugiego przejazdu), a w przypadku mniejszej liczby osad – wszystkie startujące osady. Do finałów 

kwalifikuje się 10 osad z wyścigu półfinałowego. Warunkiem startu w półfinale jest ukończenie przejazdu 

kwalifikacyjnego, a udziału w finale - ukończenie przejazdu półfinałowego.  

O ostatecznej kolejności miejsc decyduje wynik wyścigu finałowego. 

 



Konkurencje objęte programem Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych i Juniorów (pkt.7.1.3.) uznaje się za 

mistrzowską (dającą tytuł mistrza Polski), jeżeli startuje w niej co najmniej 6 osad (nawet z jednego klubu). 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym Regulaminem Slalomu Kajakowego PZKaj. 

 

Zgłoszenia, losowania, odprawa: 

Zgłoszenia imienne należy dokonać w terminie do 24 lipca 2020 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 Drzewica w dniu 31 lipca 2020 r.  

o godz. 13.00. Szczegółowy program minutowy zostanie wręczony przed odprawą. 
 

Uwaga:  

Zgodnie z pkt. 5.3.2 aktualnego regulaminu wyścigów slalomu kajakowego – kierownicy ekip muszą 

dostarczyć podpisane listy zbiorcze (ze stosownym oświadczeniem) PRZED ROZPOCZĘCIEM ODPRAWY 

TECHNICZNEJ. Brak listy zbiorczej na odprawie lub brak opłaty startowej, uregulowanej w terminie  

do 24 lipca 2020r., będą skutkowały skreśleniem zawodnika (zawodników) z listy startowej. Podczas regat 

będzie prowadzona kontrola licencji zawodników oraz dokumentacji potwierdzającej ważność badań 

lekarskich, w związku z tym, ww. dokumentacja musi być również dostarczona do Komisji Sędziowskiej 

przed odprawą techniczną. 

 

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

sędziowskiej odbędzie się w dniu 31 lipca 2020r. w Biurze LKK Drzewica o godz. 13.00 

 

Nagrody, punktacja: 
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale. Podczas ceremonii 

wręczenia medali, zawodników bezwzględnie obowiązuje ubiór sportowy. Zawodnik, który nie zgłosi się do 

dekoracji, nie otrzyma medalu.  

Podczas Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych i Mistrzostw Polski Juniorów, będzie prowadzona punktacja 

w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego (SSM), zgodnie z Regulaminem Współzawodnictwa Sportowego 

Młodzieży Uzdolnionej. Punktację SSM nadzoruje Zespołu Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu-PIB  

w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Sportu. 

UWAGA!!! 
W trakcie dokonywania zgłoszeń zawodników, w panelu administracyjnym klubu należy uzupełnić dane 

zawodników (PESEL); brak wpisanego numeru PESEL uniemożliwi zgłoszenie zawodnika do regat. Trener 

klubowy musi uzupełnić w panelu trenera – na indywidualnym koncie trenerskim – swój rok urodzenia 

(wymóg Ministerstwa Sportu związany z prowadzoną punktacją w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego 

SSM). 

 

Punktacja: 

1. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych  
 

slalom kajakowy - jedynki K/M konkurencje: K-1, C-1 
Lok. 1 2 3 4-5 6-7 8-9 10-12 13-16  

PKT 9 7 6 5 4 3 2 1 56 
 

slalom kajakowy – dwójki K/M: konkurencja C-2 Mixed 
Lok. 1 2 3 4 5 6-7 8-9 10-12  

PKT 9 7 6 5 4 3 2 1 44 

 
2. Mistrzostwa Polski Juniorów 

 

slalom kajakowy – konkurencje K/M: K-1, C-1, C-2 Mixed 

Lok. 1 2 3 4 5 6 7 8  

PKT 15 12 10 8 6 4 3 2 60 

http://pzkaj.domtel-sport.pl/


3. Punktacja Województw – suma punktów zdobytych przez kluby z danego województwa. 

 

Opłaty: 
Za każdego zgłoszonego zawodnika (z listy zbiorczej) – 40,00 złotych.  

Opłatę startową należy wpłacać na konto Polskiego Związku Kajakowego 

Konto nr: 53 1240 2034 1111 0000 0307 0530 w terminie do 24.07.2020r. 
W tytule opłaty należy wpisać „MPJMł i MPJun – slalom 2020”. 

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 Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych  

i Mistrzostw Polski Juniorów pokrywają organizacje zgłaszające.  

Organizator służy pomocą w rezerwacji noclegów i wyżywienia. 

Zamówienia należy składać do dnia 24 lipca 2020r. na adres e-mail: biuro@lkkdrzewica.pl 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

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

rozgrywania zawodów, mają zastosowanie odpowiednie punkty aktualnie obowiązującego 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: Tor Kajakowy w Drzewicy wyznaczony biało 

czerwoną taśmą. 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 Rozporządzeniem 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 w Drzewicy winni udać się do stref dla zawodników i w nich 

przebywać do czasu zakończenia zawodów. Wyjście ze strefy zawodów wyłącznie do toalet oraz po 

zakończeniu zawodów. Każde wejście do strefy zawodów winno być poprzedzone dezynfekcją rąk.  
 

V. Strefy dla klubów  

Strefa dla klubów znajduje się w wyznaczonej i oznakowanej strefie zawodów. W strefie zawodów mogą 

przebywać zawodnicy wraz z trenerami i kierownikami drużyn. W strefie znajduje się sprzęt i wyposażenie 

mailto:biuro@lkkdrzewica.pl


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 zawodów 

nie ma możliwości zachowania odległości pomiędzy osobami, należy bezwzględnie nałożyć maseczki lub  

w inny sposób zasłaniać 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 sędziowskiej na torze kajakowym. 

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

przestrzegania odpowiedniej (2m) odległości między sobą. Po przybyciu na odprawę, wszyscy 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 ew. zmiany przepisów dotyczących reżimu sanitarnego i dystansu społecznego. 

  

 


