„LOTTO” XVIII Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
III Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (U21)
w kajak polo

Miejsce termin, organizator:
„LOTTO” XVIII Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w kajak polo i III Młodzieżowe
Mistrzostwa Polski (U21) rozegrane zostaną na obiektach sportowych KTW w Szałe przy
ul. Kaliskiej 90 w dniach 20-22.08.2021 r. Organizatorem zawodów, na zlecenie Polskiego
Związku Kajakowego, jest Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu przy dofinansowaniu
ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Uczestnictwo:
W XVII Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy
urodzeni w latach 2005 – 2006, posiadający aktualną licencję PZKaj i badania lekarskie.
Zgodnie z aktualnym Regulaminem Współzawodnictwa Sportowego Zgodnie z pkt. 3.7
części ogólnej Regulaminu Systemu Sportu Młodzieżowego, Polski Związek Kajakowy
dopuszcza możliwość udziału w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych zawodników
z kategorii wiekowej młodzika, przy zachowaniu minimum 4 zawodników z grupy wiekowej
juniora młodszego w drużynie. W przypadku, gdy zawodnik wystartuje w więcej niż jednej
kategorii wiekowej (pkt. 3.3), wówczas zdobyte punkty zostaną naliczone tylko w jednej,
młodszej kategorii wiekowej.
W II Młodzieżowych Mistrzostwach Polski (U21) mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy
urodzeni w latach 2000 – 2004, posiadający aktualną licencję PZKaj i badania lekarskie.
Zgłoszenie, losowanie, odprawa:
Klub biorący udział w zawodach ma prawo zgłosić dowolną liczbę zespołów w kategorii kobiet
i mężczyzn. Każda ze zgłoszonych drużyn może liczyć od 5 do 10 zawodników. Zgłoszeń
imiennych należy dokonywać do 16.08.2021 r. do godz. 23:59 przez system elektroniczny,
który zostanie uruchomiony na stronie internetowej PZKaj.
UWAGA!!!
W trakcie dokonywania zgłoszeń zawodników do Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych
w panelu administracyjnym klubu należy uzupełnić dane zawodników. Brak wpisanego numeru
PESEL uniemożliwi zgłoszenie zawodnika do regat. Trener klubowy musi uzupełnić w panelu
trenera – na indywidualnym koncie trenerskim – swój rok urodzenia.
Odprawa kierowników ekip odbędzie się w dniu 21.08.2021 r. o godz. 07:00 na przystani KTW
Szałe. Kontrola sprzętu zostanie przeprowadzona w dniu 20.08.2021 r. w miejscu
wyznaczonym przez organizatora w godz. 20.00.

Do zawodów zostanie dopuszczony sprzęt, który spełnia wymogi regulaminowe.
Równocześnie ze zgłoszeniem drużyny do gry każdy klub zobowiązany jest do zgłoszenia
sędziego gry oraz dwie przeszkolone osoby do obsługi stolika sędziowskiego.
Sposób przeprowadzenia mistrzostw:
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (U21) odbędą się
na 2 boiskach o wymiarach 23/35 m. System rozgrywek zostanie podany na odprawie
technicznej. W przypadku kategorii młodzieżowej i juniorów młodszych, najlepsze drużyny
z MP rozegranych w 2020 r., zostaną rozstawione do odpowiednich grup – zgodnie
z obowiązującym regulaminem.
Opłaty:
- 200,00 zł za drużynę bez zgłoszenia sędziów do drużyny,
- 150,00 zł za drużynę przy zgłoszeniu 1 sędziego do drużyny,
- 100,00 zł za drużynę przy zgłoszeniu 2 sędziów do drużyny.
UWAGA: Jeden sędzia może być przypisany tylko do jednej drużyny.
Opłaty startowe, muszą być uregulowane przelewem w nieprzekraczalnym terminie do
16.08.2021 r., na konto Polskiego Związku Kajakowego nr 53 1240 2034 1111 0000 0307
0530. W tytule opłaty należy wpisać: „MPJmł./MPU21 kajak polo”.
Terminowe dopełnienie formalności związanych z opłatą startową jest warunkiem
przyjęcia zgłoszenia i rozlosowania drużyny w programie zawodów.

Różne:
1. Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizacje zgłaszające.
2. Organizator przewiduje wyżywienie, zamówienia można składać telefonicznie
609 967 151 do 17.08.2021
3. Noclegi na polu namiotowym są bezpłatne.
4. Sędzia główny zostanie wyznaczony przez Kolegium Sędziów PZKaj., a pozostali
sędziowie będą wyznaczeni na odprawie technicznej. Sędziów obowiązuje
regulaminowy strój i wyposażenie sędziowskie.
5. Za zajęcie miejsc I-III drużyny otrzymają medale.
6. Wszelkich dodatkowych informacji organizacyjnych udziela Józef Muller 609 967 151.
7. Organizator dochowa wszelkich procedur zapewniających bezpieczeństwo uczestników
zawodów, wynikających m.in. z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
26.02.2021 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021r. poz. 368) lub aktualnych
w danym terminie.
Informacja Organizatora:
I.
Punkty dezynfekcji
Dostępne będą dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, usytuowane w widocznych miejscach.
II.
Wejście do strefy zawodów
Strefa zawodów jest terenem zamkniętym obejmującym obiekt sportowy KTW Kalisz. 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 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, osobami upoważnionymi na wejście do strefy zawodów są uczestnicy
zawodów, kierownicy drużyn, obsługa zawodów oraz sędziowie.
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.
IV. Strefy dla klubów (K)
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.
V. Obsługa medyczna
Organizator zapewni obsługę medyczną w miejscu widocznym i dostępnym dla zawodników.
VI. Odprawa kierowników
Odprawa kierowników drużyn odbędzie się na przystani KTW Kalisz, Przestań Szałe
ul. Kaliska 90. 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.

