
               
      

 

                              

 

VII Drzewickie Slalomy  12 czerwca 2020 roku 

1.Organizator : 

- organizatorem zawodów jest  Ludowy Klub Kajakowy Drzewica, Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego, Miasto Drzewica. 

2. Nazwa i rodzaj zawodów:  

 VII Drzewickie Slalomy 2021 -  regaty kajakarstwa slalomowego 

3. Miejsce i termin:  

 

- Tor slalomowy w Drzewicy, 12 czerwca  2021 r.  

4. Konkurencje, liczba osad:  

Slalom 

Zawody rozegrane zostaną w następujących konkurencjach na nowym torze:  

- K-1, C-1  – mężczyzn: open i młodzików,  

- K-1 , C-1 – kobiet: open i młodziczek,  

     -   K-1 amatorów/turystów-  kobiet /mężczyzn 

 

  Slalom dzieci 

Rozgerane zostaną równiez zawody na starym torze: 

K-1  – dziewczyn: kategoria dzieci  -  indywidualnie,  

K-1  – chłopców: kategoria dzieci -indywidualnie 

 

Do zawodów kluby mogą zgłosić dowolną liczbę osad. 

 

5. Ramowy program, sposób przeprowadzenia zawodów:  

System rozgrywania regat: dwa przejazdy w konkurencjach indywidualnych. 

Szczegółowy program minutowy zostanie wręczony kierownikom drużyn na pierwszej odprawie z 

sędzią głównym w dniu 12 czerwca  2020r o godz. 8.30  w biurze toru slalomowego 

 w Drzewicy. 

 

6. UCZESTNICTWO:  

Prawo startu w VII Drzewickich Slalomach w slalomie kajakowym, mają zawodnicy (mężczyźni i 

kobiety),  legitymujący się licencją zawodniczą PZKaj z aktualnymi badaniami lekarskimi i posiadający 

kartę pływacką, lub odpowiedni wpis w licencji. Zawodnicy mogą startować w dwóch konkurencjach 

indywidualnych. Zawodnik 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 uczestniczący w wyścigach, muszą nosić: kask 

ochronny i kamizelkę asekuracyjną /piersiowo-plecową/. 

Zawodnicy winni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby. 



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 karane będzie 

dyskwalifikacją. 

 Prawo startu w konkurencjach AMATORSKICH mają osoby z podpisanym oświadczeniem o stanie 

zdrowia oraz z wykupioną opłatą startową 

 

7. Miejsce i termin losowania:  

-   zgłoszenia do 08.06.2021 r do godziny 23.59  na e-mail biuro@lkkdrzewica.pl na drukach 

obowiązujących zgodnie z Regulaminem Slalomu Kajakowego . 

- losowanie odbędzie się 10.06.2021 r. o godz.17.00 w budynku LKK Drzewica, ul. Fabryczna 18, 

Drzewica. 

 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 wykładnik: aktualnie posiadana klasa sportowa, uzyskana w slalomie / 

to znaczy - najpierw startuje grupa najsłabszych „I“, następnie średnich „II“, a na końcu najlepszych 

„III“. 

 W  zawodach dla AMATORÓW liczy się kolejność zgłoszenia. 

 

8. TRASA SLALOMU:  

Ustawiana zgodnie z regulaminem PZKaj.. Opis trasy slalomu (mapka) zostanie przedstawiona 

kierownikom ekip podczas pierwszej odprawy technicznej  z sędzią głównym. 

9. Zasady punktacji:  

 punktacja drużynowa Drzewickich Slalomów zgodnie z punktacją PZKaj. 

Lok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PKT 20 16 13 10 8 6 4 3 2 1 

 

10. Nagrody:  

   

    -    wykaz nagród organizator przedstawi na pierwszej odprawie  kierowników drużyn.  

    -   punktacja drużynowa Drzewickich Slalomów –puchary za miejsca 1-3 

    -   nagroda dla najmłodszego zawodnika i najmłodszej zawodniczki regat 

    -   słodkie upominki dla każdego zawodnika 

Podczas ceremonii wręczania medali, zawodników obowiązuje bezwzględnie ubiór sportowy. 

Zawodnik, który nie zgłosi się po odbiór (dyplomu, nagrody, medalu) na podium – (dyplomu, 

nagrody medalu) nie otrzyma. 

11. Komisja sędziowska:  

- skład komisji sędziowskiej powoła KS-PZKaj.  

Pierwsza odprawa komisji sędziowskiej odbędzie się 12 czerwca  2021 r. o godz.9.00 przy torze 

slalomowym w Drzewicy 

12. Opłaty: 

      -    opłata startowa wynosi 30,00 zł od zgłoszonej osady  (pod rygorem nie dopuszczenia osady do 

startu).  

      -    opłatę startową należy uiścić na konto LKK Drzewica  

mailto:biuro@lkkdrzewica.pl


Santander Bank Polska  nr 84 1090 2590 0000 0001 4657 6446  w tytule ” Opłata startowa  VII 

Drzewickie Slalomy 2021 oraz nazwę klubu. 

      -    dogłoszenie zawodnika po oficjalnym terminie zgłoszenia opłata 100 złotych 

Wadium za złożony protest w czasie zawodów wynosi 100 zł. 

13. Uwagi końcowe: 

-  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. 

  

 

 

 INFORMACJA ORGANIZATORA  

  

Zobowiązuje się wszystkich uczestników imprezy do przestrzegania przepisów Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń ,nakazów i zakazów z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. 

poz. 546) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.U. poz.512) lub innych przepisów obowiązujących w terminie rozgrywania 

zawodów 

    

    
I. Zawody zostaną rozegrane bez udziału publiczności ze względu na ograniczenia spowodowane 

pandemią SARS-COV-2.  

Na terenie obiektu zostały wyznaczone punkty dezynfekcji zgodnie z załączoną mapą. 

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 nad trybunami naziemnymi, strefa dla klubów. 

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), (max 150 osób) 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. Punkt informacji - biuro zawodów 

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. lub całej twarzy. 

IV. Organizacja i przepływ zawodników 

Organizator zapewnia miejsca parkingowe na górnym parkingu usytuowanym nad trybuną naziemną (Parking 

górny A), 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 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 – strefy 

klubów (na mapie pkt K) 

V. 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. Organizator wyznaczy 

dedykowaną strefę dla każdego klubu z uwzględnieniem ilości zawodników. Niedozwolone jest zajmowanie 

takiej strefy przez inny klub. 

VI. Wejście na wodę - kontrola przedstartowa 

W związku z kontrolą ilości zawodników na wodzie, podczas trwania regat przewidziana jest obowiązkowa 

kontrola przedstartowa. Każdy zawodnik ma obowiązek zgłoszenia się do kontroli i zejść na wodę tylko w 

przeznaczonym do tego miejscu. Sędzia Główny ma prawo zdyskwalifikować zawodnika za ominięcie punktu 

kontroli przedstartowej. Zawodnicy mają obowiązek zachować bezpieczny, 1,5 metra  odstęp od innych 

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

VII. 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. 

VIII. 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 biurze zawodów - budynek klubu LKK. Podczas odprawy każda 

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

(1.5m) 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.  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 


