
 
 

 

 

36 Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 

20. Mistrzostwa Polski Młodzików w Kajakarstwie Klasycznym 

 

Miejsce, termin, organizator: 

Regaty zostaną rozegrane w dniach 23-25.07.2021 r., na torze regatowym Malta w Poznaniu. 

Organizatorem na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego jest Wielkopolski Związek 

Kajakowy w Poznaniu, przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu. 

 

Uczestnictwo: 

W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w latach 

1998-2006. Zgodnie z Regulaminem Systemu Sportu Młodzieżowego (SSM), zawodnik jest 

klasyfikowany i zdobywa punkty zaliczone do współzawodnictwa sportowego tylko w jednej, 

najniższej kategorii wiekowej.  

Start każdego zawodnika ocenia się: 

- w kategorii juniora młodszego – maksymalnie za udział w dwóch konkurencjach, 

- w kategorii juniora i młodzieżowca – maksymalnie za udział w trzech konkurencjach. 

W przypadku startu w większej liczbie konkurencji, do oceny zaliczane są odpowiednio dwie 

(w kategorii junior młodszy) lub trzy (w kategorii junior, młodzieżowiec) najwyżej 

punktowane konkurencje.  

W Mistrzostwach Polski Młodzików startują zawodnicy urodzeni w latach 2007-2008. 

Zawodnicy mogą startować w dwóch konkurencjach. W Młodzieżowych Mistrzostwach 

Polski (MMP) i w Mistrzostwach Polski Młodzików (MPMł) mogą brać udział osady 

reprezentujące jeden klub. Prawo startu mają tylko i wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do 

Polskiego Związku Kajakowego, posiadający licencję PZKaj i aktualne badania lekarskie. 

 

Konkurencje: 
 

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 

kobiety  K-1, K-2, K-4, C-2            500 m 

 K-1, C-1                             200 m 

mężczyźni: K-1, K-2, K-4*, C-1, C-2  1000 m 

 K-1, K-2*, C-1*                 200 m 

 K-4                    500m 

*wyścigi nie objęte punktacją w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego (SSM) 

 

Mistrzostwa Polski Młodzików 

dziewczęta 2007 K-1, K-2, C-1, C-2   2000 m 

chłopcy 2007 K-1, K-2, C-1, C-2   2000 m 



           
dziewczęta 2008 K-1, K-2, C-1, C-2   2000 m 

chłopcy 2008 K-1, K-2, C-1, C-2   2000 m 

dziewczęta 2007/2008 K-4                           2000 m 

chłopcy 2007/2008 K-4, C-4                   2000 m 

 

 

Zgłoszenia, losowanie, odprawa: 

Zgłoszenia imienne należy dokonać w terminie do 18.07.2021 r. do godz. 2359, poprzez 

system elektroniczny, który zostanie uruchomiony na stronie internetowej PZKaj. 

Odprawa sędziego głównego z kierownikami ekip odbędzie się w sali konferencyjnej toru 

regatowego Malta o godz 18.00 w dniu 23.07.2021. Kierownicy ekip będą mogli odbierać 

program regat od godz.1400  w biurze zawodów (punkt informacji na torze regatowym Malta). 

Dogłoszenia zawodników należy dokonać NAJPÓŹNIEJ na godzinę przed odprawą. 

 

UWAGA!!! 

W trakcie dokonywania zgłoszeń zawodników, w panelu administracyjnym klubu należy 

uzupełnić dane zawodników (PESEL); brak wpisanego numeru uniemożliwi zgłoszenie 

zawodnika do regat. Trener klubowy musi uzupełnić w panelu trenera – na indywidualnym 

koncie trenerskim – swój rok urodzenia (wymóg Zespołu Metodycznego Instytutu Sportu - 

SSM). 

 

Opłaty: 

Za każdego zgłoszonego zawodnika na liście zbiorczej - 30,00 zł.  

Opłatę startową należy wpłacać na konto Polskiego Związku Kajakowego 

nr: 53 1240 2034 1111 0000 0307 0530 w terminie do 18.07.2021 r. 

W tytule opłaty należy wpisać „MMP i MPMł”. Brak uregulowania należności spowoduje 

niedopuszczenie zawodników danego klubu do uczestnictwa w zawodach. 

Za dogłoszenie zawodnika (tylko z listy zbiorczej) – 300,00 zł. 

Wadium za protest - 10 krotna wysokość diety. 

Wadium za odwołanie - 20 krotna wysokość diety. 

 

Sposób przeprowadzenia regat: 

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP). 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują medale, ponadto prowadzona będzie 

punktacja wg zasad współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży - Zespołu Sportu 

Młodzieżowego MS, obejmująca wyłącznie konkurencje olimpijskie oraz punktacja wg 

rankingu PZKaj (10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). 

 

K/M Punktacja SSM 

lokata. 1 2 3   4 5 6  7    8  

punkty  25 21  18  16 12 14 10  8 124 

 

 



           
Mistrzostwa Polski Młodzików (MPMł). 

Wyścig finałowy nie może liczyć więcej niż 30 zawodników. W przypadku większej liczby 

zgłoszeń będą rozgrywane wyścigi eliminacyjne. Liczba zawodników w eliminacji nie może 

przekraczać 30. Do finału zostaną zakwalifikowane osady, które zajęły 1-10 miejsca 

w wyścigach eliminacyjnych. Stawkę 30 osad uzupełniają osady z najlepszymi czasami, które 

zajęły 11 – 20 miejsce w wyścigu eliminacyjnym. Tory dla zawodników zakwalifikowanych 

do finału przydzielane będą wg miejsc, w przypadku pierwszej dziesiątki w każdej eliminacji, 

a następnie w kolejności uzyskanego czasu, od środkowych torów na zewnątrz toru 

kajakowego. Dystans 2000 m młodzików może być rozegrany  

z nawrotem na wysokości 1000 m (startem na linii mety przy wieży sędziowskiej) ze 

względów na warunki techniczne toru regatowego. 

W Mistrzostwach Polski Młodzików prowadzona będzie punktacja rankingu PZKaj (10, 8, 7, 

6, 5, 4, 3, 2, 1). 

 

Różne: 

 

1. 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. 

Organizator umożliwia ważenie łodzi w dniu 23.07.2021 od godz. 13.00 do 

godz.18.00 

 

2. Numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca. 

 

3. Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizacje zgłaszające.  

Organizator służy pomocą w rezerwacji noclegów i wyżywienia: na Campingu Malta, 

Hotelu Novotel Malta oraz Focus Hotel w Poznaniu.  

Zamówienia można przesyłać na adres e-mail: wzkaj@wp.pl w terminie do 

18.07.2021.  

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

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

ekip muszą dostarczyć podpisane listy zbiorcze wydrukowane z systemu (ze stosownym 

oświadczeniem) przed rozpoczęciem odprawy technicznej.  

Brak listy zbiorczej na odprawie lub brak opłaty startowej terminowo 

uregulowanej będą skutkowały skreśleniem zawodnika (zawodników) z listy 

startowej. 

 

4. Przypominamy, że w przypadku młodzików obowiązuje przepis wprowadzony uchwałą 

Zarządu PZKaj nr 05/12/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku, o „obowiązku stosowania 

kamizelek asekuracyjnych dla grupy wiekowej młodzików, podczas wszystkich 

organizowanych w Polsce regat w kajakarstwie klasycznym”.   

 

mailto:wzkaj@wp.pl


           
5. W sprawach nieujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy zawarte  

w aktualnym Regulaminie Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego. 

 

6. Informacja organizatora 

I. Punkty dezynfekcji (na mapie pkt D) 

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 

(Parking górny A), wioskę zawodniczą z wyznaczoną strefą dla klubów.  

Z uwagi na wymogi organizacyjne, na terenie zawodów mogą przebywać TYLKO zawodnicy 

kategorii wiekowych startujących w danej turze, według programu minutowego. 

Osobami upoważnionymi na wejście do strefy zawodów są uczestnicy zawodów danej 

tury (według programu minutowego), 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 (na mapie punkty W) 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 (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. 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 (ID) 

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

obowiązkowa kontrola przedstartowa (ID). Każdy zawodnik ma obowiązek zgłoszenia się do 

kontroli ID i zejść na wodę tylko w przeznaczonym do tego miejscu - pierwszy duży pomost. 

Sędzia Główny ma prawo zdyskwalifikować zawodnika za ominięcie punktu kontroli 

przedstartowej. Zawodnicy mają obowiązek zachować bezpieczny 2m 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 sali audiowizualnej toru regatowego Malta. 

Podczas odprawy każda osoba ma obowiązek zakrywania nosa i ust lub całej twarzy. 

Uczestnicy spotkania zobowiązani są do przestrzegania odpowiedniej 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.  

 

XI. Strefa dla prasy 

Organizator wyznaczył specjalną strefę przeznaczoną dla dziennikarzy mieszczącą się przy 

strefie dekoracji.  

 



           

 
 


