
 

                                                                                                                 

 

 

9. MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW  

im. Antoniego Kurcza w SLALOMIE KAJAKOWYM 
 

Szczawnica, 19-20 września 2020 

 

 

1. Organizator, miejsce i termin:  
Organizatorem zawodów 9. MP Młodzików - na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego 

(PZKaj), jest Klub Sportowy „Pieniny” Szczawnica. Zawody odbędą się  na rzece Dunajec, 

na torze slalomowym usytuowanych obok przystani kajakowej KS „Pieniny” w Szczawnicy, 

w dniach 19-20 września 2020 

 

2.  Konkurencje, dystans, liczba osad: 

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

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

c) C-2 Mixt (K/M) 

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

startować we wszystkich trzech konkurencjach. 

 

3. Trasa slalomu:  
Trasa slalomu zostanie ustawiana zgodnie z wymogami Regulaminu Slalomu PZKaj. 

Projektantem  trasy będzie przedstawiciel Organizatora oraz jeden z wylosowanych trenerów 

klubowych.  

 

4. Ramowy program, sposób przeprowadzenia zawodów:  

Zawody zostaną rozegrane w ciągu  2 dni. W pierwszym dniu zawodów, tj. 19.09.2020, 

odbędą się dwa przejazdy w ramach zawodów: MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA 

MŁODZIKÓW, w których o końcowym rezultacie będzie decydował lepszy wynik z dwóch 

przejazdów. Będzie to również kwalifikacja do niedzielnych (20.09.2020 r.) półfinałów 9. 

Mistrzostw Polski Młodzików.  

W niedziele rozegrane zostaną dwa przejazdy, półfinał i finał. W półfinale startują wszyscy 

zawodnicy biorący udział w kwalifikacjach. Z biegów półfinałowych do finału awansuje 10 

najlepszych osad w każdej konkurencji. Jeżeli w półfinale będzie zgłoszonych 10 lub mniej 

osad, to wszystkie uzyskują awans do finału ale warunkiem jest ukończenie wyścigu 

półfinałowego.  

Szczegółowy program minutowy zostanie wręczony kierownikom drużyn na pierwszej 

odprawie z sędzią głównym zawodów w dniu 19 września 2020 o godz. 8.30. 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym Regulaminem Slalomu 

Kajakowego PZKaj. 

Konkurencje objęte programem 9. MP Młodzików będą uznane za mistrzowskie (dające tytuł 

Mistrza Polski Młodzików), jeżeli wystartuje w nich co najmniej 6 osad (nawet z jednego 

klubu). 

 

5. Uczestnictwo:  

Prawo startu w 9. MP Młodzików mają zawodniczki i zawodnicy posiadający ważna licencje 

zawodniczą PZKaj z określoną przynależnością klubową, spełniający warunki wiekowe, tj. 

roczniki: 2006, 2007 i 2008 /decyduje rok kalendarzowy/, 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. Zawodnicy muszą być 

ubezpieczeni przez macierzyste kluby. 

Zawodnik musi zgłosić się na starcie na 5 minut przed swoim wyznaczonym dla niego 

czasem startu. Kluby zobowiązane są zabezpieczyć zawodników i łodzie zgodnie  

z wymogami Regulaminu Slalomu Kajakowego PZKaj i ICF. Wszyscy zawodnicy 

uczestniczący w wyścigach, muszą nosić: kask ochronny i kamizelkę asekuracyjną 

/piersiowo-plecową/. 

 

6. Zgłoszenia:  
Zgłoszenia imienne należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2020 

roku do godziny 23:59, poprzez internetowy system zgłoszeń PZKaj, który zostanie 

uruchomiony pod adresem: http://pzkaj.domtel-sport.pl; po upływie ww. terminu zgłoszenia 

nie będą przyjmowane. 

 

7. Miejsce i termin losowania, odprawa:  

Losowanie kolejności startów w poszczególnych konkurencji odbędzie się w siedzibie Klubu 

Sportowego „Pieniny” w Szczawnicy w dniu 16 września  2020, o godz.18.00. 

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 z zastosowaniem nast. wykładnika: 

aktualnie posiadana klasa sportowa uzyskana w slalomie kajakowym /ranking Ogólnopolskiej 

Ligi Młodzików w Slalomie  sezon 2019/ - najpierw losowana grupa najsłabszych „I“, 

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

Pierwsza odprawa komisji sędziowskiej odbędzie się 19.09.2020 o godz. 9.00 na przystani 

kajakowej KS „Pieniny” w Szczawnicy. 

 

8. Opłaty:  
Za każdego zgłoszonego zawodnika (z listy zbiorczej) – 35,00 złotych.  

Opłatę startową należy wpłacać na konto Polskiego Związku Kajakowego na konto nr:  

53 1240 2034 1111 0000 0307 0530, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2020r.  

W tytule opłaty należy wpisać „MP Młodzików - 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 

 

 

9. Nagrody:  
W konkurencjach indywidualnych za zajęcie: 

1. miejsca: tytuł Mistrza Polski na rok 2020 i złoty medal. 

2. i 3. miejsca: medale: srebrny i brązowy. 

Przewiduje się indywidualne nagrody ufundowane przez sponsorów. 

Podczas ceremonii wręczania medali, zawodników obowiązuje bezwzględnie ubiór 

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

 

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


 

                                                                                                                 

 

 

10. Uwagi końcowe:  

Koszty organizacyjne zawodów pokrywa Organizator i sponsorzy. MP Młodzików są 

dofinansowane przez PZKaj ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 

programu „wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” Ministerstwa 

Sportu.   

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. 

 

 

INFORMACJE ORGANIZATORA: 

Zobowiązuje się wszystkich uczestników imprezy do przestrzegania 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 przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii lub innych przepisów obowiązujących w 

terminie rozgrywania zawodów. 

 

I. Punkty dezynfekcji 

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

oznaczonym miejscu w punktach:  

- przy wejściu na teren zawodów: 

- przy punkcie informacji, 

- przy wejściu i wyjściu z toalet i węzłów sanitarnych, 

- 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 na Dunajcu i jest 

terenem ogrodzonym. Z uwagi na wymogi organizacyjne, wynikające m.in. z przepisów 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. 

poz. 964) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 

2020r. zmieniającymi 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 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 przemieszczanie się zawodników 

Strefa zawodów jest dostępna tylko dla zgłoszonych i zaakceptowanych przez organizatora 

samochodów klubowych prowadzonych przez trenerów. Każdy Klub musi przesłać na adres 

kspieniny@op.pl listę zawodników zgłoszonych do zawodów z uwzględnieniem opiekuna dla 

zawodników niepełnoletnich. W strefie zawodów organizator zapewni każdemu klubowi 

miejsce do zaparkowania pojazdów oraz bezpiecznego składowania sprzętu.. Zawodnicy pod 

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

harmonogramu startów, wejściem, gdzie weryfikowana jest ich obecność pod względem 

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

udaje się do wyznaczonej strefy dla klubów. 

 

V. Strefy dla klubów  

W strefie 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 liczby zawodników. Niedozwolone jest zajmowanie 

takiej strefy przez inny klub. Każda z ekip startujących w zawodach powinna zaopatrzyć się 

we własny płyn do dezynfekcji, z którego będzie korzystać podczas zawodów w strefie dla 

klubów. 

 

VI. Obsługa medyczna 

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

 

VII. Odprawa kierowników 

Odprawa kierowników drużyn odbędzie się w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. 

Podczas odprawy każda osoba ma obowiązek zakrywania nosa i ust. Uczestnicy spotkania 

zobowiązani są do przestrzegania odpowiedniej (2m) odległości między sobą. 

  

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 

1-3 udając się na dekorację muszą utrzymywać bezpieczny dystans między sobą. 

 
 

 

mailto:kspieniny@op.pl


 

                                                                                                                 

 

 

 9. MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW  

im. Antoniego Kurcza w SLALOMIE KAJAKOWYM 
 

Szczawnica, 19-20 września 2020 

 

 

 

 

P R O G R A M    Z A W O D Ó W 

  

 

Sobota, 19.09.2020  
  

8.30 - odprawa kierowników drużyn  

9.00 - odprawa sędziów  

10.00 - start do konkurencji młodzików:  
 

- C-1 młodzików 

- K-1 młodziczek 

I i II przejazd  

- K-1 młodzików 

- C-1 młodziczek 

- C-2mixt  młodzików K/M  

 I i II przejazd  

 

 

Niedziela, 20.09.2020 
 

10.00 - start półfinałów według nast. kolejności:  

C-1 młodzików, K-1 młodziczek, K-1 młodzików, C-1 młodziczek, C-2 mixt 
 

13.30 - start do finałów  

C-1 młodzików, K-1 młodziczek, K-1 młodzików, C-1 młodziczek, C-2mixt 
 

Zakończenie 9. Mistrzostw Polski Młodzików im. Antoniego Kurcza w slalomie kajakowym  

odbędzie się 30 minut po zakończeniu przejazdu finałowego ostatniego zawodnika. 

       

  

 


