MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW
w slalomie kajakowym

STREFA B
KPM – POM – ZPM – LBU – WLP - MAZ – PDL - WM

1. Organizator, miejsce i termin:
Organizatorem zawodów jest Kujawsko - Pomorski Związek Kajakowy w Bydgoszczy
i KST „Włókniarz” Chełmża na zlecenie Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Związków Sportowych.
Zawody odbędą się w dniu 02.10.2021 r. na Jeziorze Chełmżyńskim Przystań KST „Włókniarz” Chełmża
ul. Bulwar 1000 – lecia
2. Konkurencje:
 K – 1, C – 1 - slalom indywidualny młodzików
 K – 1, C – 1 - slalom indywidualny młodziczek
 C – 2 MIX K/M
3. Trasa slalomu:
Trasa slalomu zostanie ustawiona zgodnie z wymogami Regulaminu Slalomu Kajakowego PZKaj.
4. Ramowy program:
godz. 1000 – demonstracja i zatwierdzenie trasy slalomu
godz. 1100 – odprawa techniczna kierowników ekip i sędziów
godz. 1130 - przejazdy próbne
godz. 1200 – rozpoczęcie zawodów
Kolejność przejazdów w konkurencjach:
K–1M
C–1K
C – 2 MIX K/M
C–1M
K–1K
5. Uczestnictwo:
W regatach prawo startu mają zawodnicy w rocznikach 2007 – 2008 - 2009 zgłoszeni do Polskiego Związku
Kajakowego, posiadający ważną licencję zawodniczą, aktualne badania lekarskie z orzeczeniem o zdolności
do uprawiania sportu / kajakarstwa/, posiadający kartę pływacką lub inny dokument potwierdzający umiejętność
pływania.
W przypadku braku powyższych dokumentów zawodnik zostaje nie dopuszczony do zawodów, a klub może
być wykluczony.

Nie przewiduje się możliwości startu młodszych zawodników niż w/wym. roczniki.
Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i muszą być ubezpieczeni przez macierzyste kluby.
Kluby mają obowiązek zapewnić zawodnikom łodzie i inny niezbędny do udziału w zawodach sprzęt zgodnie
z przepisami Regulaminu Slalomu Kajakowego PZKaj. W trakcie zawodów prowadzona będzie kontrola łodzi
oraz sprzętu bezpieczeństwa tj. kamizelek asekuracyjnych i kasków. W przypadku, gdy sprzęt nie będzie
zgodny z przepisami, zawodnik nie zostanie dopuszczony do startu w przejazdach.
6. Zgłoszenia:
Zgłoszenia imienne należy dokonać poprzez internetowy system zgłoszeń PZKaj., który zostanie uruchomiony
pod adresem http://pzkaj.domtel-sport.pl
Termin zgłoszeń upływa 25.09. 2021 r. do godz. 24 00.
UWAGA:
Kierownicy ekip muszą dostarczyć oryginały podpisanych list zbiorczych / ze stosownym
oświadczeniem/ przed rozpoczęciem odprawy technicznej.
7. Opłaty:
Nie obowiązuje opłata startowa.
8. Punktacja:
Zgodnie z zasadami zawartymi w Systemie Sportu Młodzieżowego /SSM/ Regulamin Współzawodnictwa
Sportowego Młodzieży Uzdolnionej Część C Slalom kajakowy
K/ k–1; c-1
M/ k–1; c-1
K / M c – 2 MIX
Lok.
PKT

1
3

2-3
2

4-8
1

12

9. Nagrody:
Za zajęcie miejsc I – III w poszczególnych konkurencjach zawodnicy otrzymają medale okolicznościowe.
Podczas ceremonii wręczania medali, zawodników obowiązuje ubiór sportowy
10. Różne:
1. W czasie trwania zawodów kajakowych kierownicy drużyn muszą posiadać dokumentację zawodniczą
/ książeczki zdrowia, licencje / umożliwiając jej kontrolę Komisji Sędziowskiej.
2. Do ewentualnych spraw, które nie są omówione niniejszą zapowiedzią, a mogą mieć miejsce w czasie
rozgrywania zawodów, mają zastosowanie punkty Regulaminu Slalomu Kajakowego PZKaj..
INFORMACJE ORGANIZATORA:
Zobowiązuje się wszystkich uczestników imprezy do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii / Dz.U. z 2021 poz.512/ oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniających rozporządzenie w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii lub innych przepisów
obowiązujących w terminie i miejscu rozgrywania zawodów.

