
 
 

 

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW 

w slalomie kajakowym STREFA B 

KPM - POM - ZPM - LBU - WLP Człuchów 03.10.2020 r. 
 

1. Cel: 

 Realizacja programu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zgodnie z ustawą o 

kulturze fizycznej oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży  

 Popularyzacja i upowszechnianie kajakarstwa slalomowego 

 

2. Organizator: 

 Pomorski Związek Kajakowy w Gdańsku  

 MKS „Polstyr” Człuchów  

 Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku 
 
3. Miejsce: 

OSiR Jezioro Rychnowskie 77-300 Człuchów 

4. Uczestnictwo: 

W regatach prawo startu mają zawodnicy w rocznikach 2006 - 2007 - 2008 posiadający aktualną 

licencję zawodniczą, badania lekarskie, umiejętność pływania potwierdzoną przez upoważnione 

osoby, legitymację szkolną W przypadku braku powyższych dokumentów zawodnik zostaje nie 

dopuszczony do zawodów, a klub może być wykluczony. 

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizacje zgłaszające ubezpieczają zawodników 

od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Zawodnicy mają prawo startu  max. w dwóch konkurencjach w czasie zawodów. 

5. Konkurencje: 

 Młodzicy: K - 1, C - 1, - – kajaki i kanadyjki slalomowe 

 Młodziczki: K - 1, C - 1 – kajaki i kanadyjki slalomowe 

 MIX  C-2  /chłopak i dziewczyna/ 
 

6. Ramowy program: 

 godz. 1000 - odprawa techniczna kierowników ekip i sędziów - tor regatowy  

 godz. 1100 - rozpoczęcie zawodów 



 
7. Zgłoszenia, losowanie 

Zgłoszenia do konkurencji wraz z alfabetyczną listą zbiorczą należy przesłać pocztą elektroniczną lub 
na adres: 
MKS „Polstyr” 77-300 Człuchów ul Kołłątaja 25   e-mail : mks-polstyrczluchow@wp.pl Tel. 690 309 696 

 
Termin zgłoszeń upływa 28.09. 2020 r. do godz. 24 00. 

Zgłoszenia:  
 
- alfabetyczna lista zbiorcza zawodników z ich numerami licencji PZKaj. numerem 
PESEL , imieniem i nazwiskiem trenera i rokiem urodzenia trenera  wraz z oświadczeniem, 
podpisem osoby upoważnionej do działania w imieniu organizacji zgłaszającej.  
- zgłoszenie zawodników do poszczególnych konkurencji z numerami licencji i rocznikiem 
urodzenia. 

UWAGA: 

Kierownicy ekip muszą dostarczyć oryginały podpisanych list zbiorczych / ze stosownym 

oświadczeniem/ przed rozpoczęciem odprawy technicznej, mimo wcześniejszego wysłania 

listy drogą elektroniczną. 

8. Opłaty: 

Nie obowiązuje opłata startowa. 

Regaty są finansowane przez MS oraz Urząd Marszałkowski w Gdańsku 

9. Punktacja: 

Zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży 
Uzdolnionej 

K / k - 1 ; c - 1  
M / k - 1 ; c - 1  
MIX  c-2  

 

10. Nagrody: 
Za zajęcie miejsc I - III w poszczególnych konkurencjach zawodnicy otrzymają medale 
okolicznościowe 

11. Różne: 

 W czasie trwania zawodów kajakowych kierownicy drużyn muszą posiadać dokumentację 
zawodniczą / książeczki zdrowia, licencje / umożliwiając jej kontrolę Komisji Sędziowskiej . 

 Łodzie biorące udział w zawodach muszą spełniać warunki zawarte w Regulaminie Slalomu 
Kajakowego PZKaj. Zawodnicy startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych i kaskach 
ochronnych  

 W pozostałych sprawach nie objętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy „Regulaminu 
Slalomu Kajakowego" PZKaj. 

 
12.. Inne: 

I. Punkty dezynfekcji  

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

Lok. 1 2 - 3 4 - 8 
 

PKT 3 2 1 12 
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 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, 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. Strefy dla klubów  

Na terenie zawodów dla każdego klubu wyznaczona jest strefa, w której przebywają zawodnicy wraz 
z kierownikami drużyn. W strefie znajduje się sprzęt i wyposażenie klubu i zawodników. Dozwolone 
jest rozbicie namiotów. Organizator wyznaczy dedykowaną strefę dla każdego klubu z 
uwzględnieniem ilości zawodników. Niedozwolone jest zajmowanie takiej strefy przez inny klub.  

V. Wejście na wodę  

Zawodnicy mają obowiązek zachować bezpieczny, 2 m odstęp od innych przebywających w tym  
miejscu osób, w sytuacji oczekiwania wejścia na pomost. Każdy zawodnik ma obowiązek zgłoszenia 
się do kontroli ID i zejść na wodę tylko w przeznaczonym do tego miejscu Sędzia Główny ma prawo 
zdyskwalifikować zawodnika za ominięcie punktu kontroli przedstartowej. 

VI. Obsługa medyczna 

Organizator zapewni obsługę medyczną w miejscu widocznym i dostępnym dla zawodnik  

VII. Odprawa kierowników 

Odprawa kierowników drużyn odbędzie się w sali restauracji na plaży . 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.  

VIII. 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 

IX. Strefa dla prasy 

Organizator wyznaczył specjalną strefę przeznaczoną dla dziennikarzy mieszczącą się przy strefie 
dekoracji.  



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


