
 

„MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW – STREFA C” 

 

Warszawa 18.09.2021r. 

 

ZAPOWIEDŹ 

 
 

MIEJSCE, TERMIN, ORGANIZATOR 
Regaty zostaną rozegrane 18.09.2021r. na Kanale Żerańskim przy ul. Modlińskiej 16. Organizatorem 

zawodów jest Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza, Mazowiecki Okręgowy Związek 

Kajakowy i Klub Sportowy „Spójnia”-Warszawa. 

 

UCZESTNICTWO 
W MMM mają prawo startu zawodnicy z roczników: 2007, 2008, 2009 z województwa mazowieckiego, 

podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego, posiadający licencję PZKaj, ubezpieczenie NNW, 

aktualne badania lekarskie i kartę pływacką lub oświadczenie o umiejętności pływania potwierdzone przez 

osobę uprawnioną. 
Dodatkowo w ramach popularyzacji sportu dzieci i młodzieży, przy odpowiedniej liczbie zgłoszonych 

zawodników w poszczególnej konkurencji (min. 3 osoby), zostaną rozegrane wyścigi dzieci z roczników 2010 

i młodszych. 

 

KONKURENCJE 
 Wyścigi w ramach MMM: 

Młodzicy   (K1, C1, K2, C2, K4) – 2000m 

Młodziczki   (K1, C1, K2, C2, K4) – 2000m 

 

 Wyścigi w ramach popularyzacji i upowszechniania: 

Dzieci chłopcy   (K1, C1) – 200m 

Dzieci dziewczęta  (K1, C1) – 200m 

 

Zawodnicy w kategorii młodzik mają prawo startu w dwóch, a dzieci w jednej konkurencji. 

Konkurencja dochodzi do skutku przy trzech zgłoszonych i nie wycofanych na odprawie osadach. 



 

ZGŁOSZENIA, LOSOWANIE, ODPRAWA 
 Zgłoszenia do Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików należy dokonać wyłącznie poprzez 

internetowy system zgłoszeń PZKaj, znajdujący się pod adresem: http://pzkaj.domtel-sport.pl , 

zgłoszenia dzieci do wyścigów dodatkowych należy przesłać na e-mail: ewelajna1988@gmail.com . 

 Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 5.09.2021 o godz. 23:59. 

 Odprawa kierowników drużyn i sędziów odbędzie się w dniu 18.09.021r. o godz. 11.00  na przystani 

kajakowej KS „Spójnia” Warszawa przy ul. Modlińskiej 16 . 

 W czasie trwania regat kajakowych kierownicy drużyn muszą posiadać dokumentację zawodniczą 

(licencję zawodniczą, aktualne badania lekarskie, poświadczoną umiejętność pływania) i umożliwić 

komisji sędziowskiej jej kontrolę. 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REGAT 
 Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Wyścigów PZKaj i niniejszą zapowiedzią. 

 Numery startowe oraz kamizelki asekuracyjne zapewnia organizacja zgłaszająca. 

 Szczegółowy program regat będzie dostarczony na odprawę techniczną. 

 Zawodnicy mają obowiązek startu w kamizelkach asekuracyjnych. 

 Zawodnicy startują na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych. 

 Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III otrzymają medale. 

 Wyścigi na 2000m będą rozgrywane na odcinku 1000m z jednym nawrotem oznakowanym 3 dużymi 

bojami, bądź na odcinku 500m z trzema nawrotami, w zależności od warunków akwenowych. 

 Start do pierwszego wyścigu, planowany na godz. 12.00. 

 Podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików będzie prowadzona punktacja  SSM. 

 

 

K/M Punktacja jedynki K1 

lokata 1 2-6 7-16  
punkty 3 2 1 23 

K/M Punktacja jedynki C1 

lokata 1 2-6 7-14  
punkty 3 2 1 21 

K/M Punktacja dwójki K2 

lokata 1 2-4 5-8  
punkty 3 2 1 13 

http://pzkaj.domtel-sport.pl/
mailto:ewelajna1988@gmail.com


 

K/M Punktacja dwójki C2 

lokata 1 2-4 5-6  
punkty 3 2 1 10 

K/M Punktacja czwórki K4 

lokata 1 2-3 4  
punkty 3 2 1 8 

 
UWAGA: 
 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. 

 Zgodnie z pkt. 5.3.2 aktualnego regulaminu wyścigów kajakarstwa klasycznego – kierownicy ekip muszą 

dostarczyć oryginały podpisanych list zbiorczych (ze stosownym oświadczeniem) i numerami licencji  

przed rozpoczęciem odprawy technicznej. Brak listy zbiorczej na odprawie będzie skutkować 

skreśleniem z listy startowej. 

 

SPRAWY RÓŻNE: 
 W trakcie odprawy technicznej zaleca się stosowanie maseczek ochronnych. 

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

 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. 

 

 

  Projekt współfinansowany przez: 
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