
 
                              
 

 
 
 

„LOTTO” 24 Młodzieżowe Mistrzostwa Polski  (U-23) w Slalomie Kajakowym 

XVI Memoriał Roberta Korzeniewskiego  

Liga Młodzików 6/2021, Puchar Polski 5/2021 

Drzewica, 8-10.10.2021 r. 

1. Organizator:  

-     Polski Związek Kajakowy  

-     Ludowy Klub Kajakowy Drzewica 

-     Miasto Drzewica  

2. Miejsce:  

      -    Tor slalomowy w Drzewicy, ul. Fabryczna 16. 

3. Konkurencje, liczba osad:  

Pierwszego dnia zawodów w piątek 08 października 2021r. w ramach oficjalnego treningu do 

Młodzieżowych Mistrzostw Polski (U-23) zostaną przeprowadzone zawody: 

XVI Memoriał im. Roberta Korzeniewskiego, Finały Ligi Młodzików oraz Pucharu Polski 

Konkurencje:  

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

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

Do zawodów kluby mogą zgłosić dowolną liczbę osad. 

 

 Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (U-23)  

- K-1, C-1 slalom indywidualny kobiet 

- K-1, C-1 slalom indywidualny mężczyzn 

- C-2 Mix  - konkurencja niepunktowana w SSM 

 

5. Ramowy program, sposób przeprowadzenia zawodów: 

 

„LOTTO” 24  Młodzieżowe Mistrzostwa Polski i (U-23) 

  

Zawody rozegrane będą w ciągu kolejnych 3 dni, przy zachowaniu następującej kolejności konkurencji:  

I dzień 08.10.2021r 

- godz. 15.30 demonstracja i zatwierdzenie trasy slalomu 

- godz. 16.30 odprawa kierowników ekip 

II dzień zawodów 09.10.2021r  

- kwalifikacje C-1K, K-1M, , C-1M, K-1K I i II przejazd ( interwał 60 sek.) 

- kwalifikacje C-2 Mix I i II przejazd (interwał 60 sek.) 

III dzień zawodów 10.10.2021r. 

- półfinały: C-1 K, K-1M, K-1K, C-1M ,C-2 Mix ( interwał 60 sek.) 

- finał B i finał A: C-1K, K-1M, C-1M, K-1K, C-2 Mix (interwał 90 sek.) 

 
Do półfinałów każdej konkurencji indywidualnej, kwalifikuje się 20 osad z eliminacji: 15 z pierwszego 

przejazdu i 5 z drugiego. W przypadku mniejszej niż 20 liczby osad, do półfinału kwalifikują się 

wszystkie osady. Do finałów kwalifikuje się 10 osad z półfinału. 

Jeżeli w kwalifikacjach wystartuje tylko 10 osad, to wszystkie kwalifikują się do półfinału i finału. 

Warunkiem startu w półfinale jest start i ukończenie przejazdu w kwalifikacjach. Warunkiem startu  



w finale jest ukończenie przejazdu półfinałowego.  

O kolejności miejsc w konkurencjach indywidualnych decyduje wynik wyścigu finałowego. 

Konkurencje objęte programem 24 Młodzieżowych Mistrzostw Polski uznaje się za mistrzowskie – dające 

tytuł Młodzieżowego Mistrza Polski w Slalomie, jeżeli startuje w nich co najmniej: 

- w konkurencji indywidualnych - 6 osad (nawet z jednego klubu), 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym Regulaminem Slalomu Kajakowego. 

Szczegółowy program minutowy zostanie wręczony kierownikom drużyn na pierwszej odprawie  

z sędzią głównym mistrzostw. 

 

4. PUNKTACJA: 

W konkurencjach 24 Młodzieżowych Mistrzostw Polski ujętych w Systemie Sportu Młodzieżowego 

(SSM), prowadzona będzie punktacja: 

 

Punktacja w ramach cyklu zawodów Pucharu Polski: 

 

Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liczba punktów 20 16 13 10 8 6 4 3 2 1 

 

5. UCZESTNICTWO: 

Prawo startu w 24 Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Slalomie Kajakowym mają zawodnicy 

(kobiety i mężczyźni) spełniający kryteria wiekowe: 19-23 lata (1998-2002). W zawodach Finału Pucharu 

Polski 2021 

w kategorii open, startować mogą zawodnicy urodzeni w 2006 roku i starsi (juniorzy młodsi, juniorzy, 

młodzieżowcy, seniorzy). Wszyscy zawodnicy muszą legitymować się ważną licencją zawodniczą PZKaj, 

posiadać aktualne badania lekarskie z orzeczeniem o zdolności do uprawiana sportu (kajakarstwa), 

posiadać kartę pływacką lub odpowiedni wpis w licencji. Zawodnicy mogą startować w dowolnej liczbie 

konkurencji. Zawodnik musi zgłosić się na starcie na 5 minut przed wyznaczonym dla niego czasem 

startu.  

Używany przez zawodników sprzęt musi spełniać wszystkie wymogi określone w Regulaminie Slalomu 

Kajakowego. 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 trwania zawodów - na mecie 

slalomu, po zakończonym przez zawodnika przejeździe. Wskazany przez sędziego kontrolera łodzi 

zawodnik, musi się zgłosić do kontroli, a niespełnienie wymogów regulaminowych lub nie zgłoszenie 

się do kontroli karane będzie dyskwalifikacją. 

 

6. ZGŁOSZENIA: 

Na stronie internetowej PZKaj, pod adresem: : http://pzkaj.domtel-sport.pl zostaną otwarte dwa panele 

zgłoszeń, jeden do 24 Młodzieżowych Mistrzostw Polski drugi do Pucharu Polski  i Ligi Młodzików. 

Zgłoszenia do obu zawodów tylko i wyłącznie przez elektroniczny system zgłoszeń.  

Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa z dniem 03.10.2021 o godz. 23:59. 

Po ww. terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

 

Uwaga:  

W trakcie dokonywania zgłoszeń zawodników do 24 Młodzieżowych Mistrzostw Polski, w panelu 

administracyjnym klubu należy wpisać/uzupełnić dane zawodników, m.in. nr PESEL; brak wpisanego 

numeru PESEL uniemożliwi zgłoszenie zawodnika do regat. Trener klubowy musi uzupełnić w panelu 

Miejsce 1 2   3   4 5 6  7    8  

Liczba punktów  25  21  18  16 12 14 10  8 124 

http://pzkaj.domtel-sport.pl/


trenera – na indywidualnym koncie trenerskim, swój rok urodzenia (wymóg Ministerstwa Kultury 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu).  

 

7. MIEJSCE I TERMIN LOSOWANIA: 

Losowanie kolejności startów poszczególnych konkurencji odbędzie się w budynku Ludowego Klubu 

Kajakowego Drzewica, ul. Fabryczna 18 w dniu 07.10.2021r. (czwartek) o godz. 15:00. Losowanie 

przeprowadzone zostanie przez „Komisję“ powołaną w tym celu przez Komisję Sędziowską PZKaj, 

spośród sędziów powołanych w skład Komisji Sędziowskiej do obsługi 24 MMP w Slalomie.  

W losowaniu musi uczestniczyć kierownik techniczny mistrzostw.  

Losowanie przeprowadzone zostanie przy uwzględnieniu reprezentowanego przez zawodnika poziomu 

sportowego. Podstawa: aktualnie posiadana klasa sportowa uzyskana w slalomie, zgodnie z następującą 

kolejnością startów: I grupa – poziom podstawowy, II grupa – poziom średni, III grupa – zawodnicy  

z najwyższą klasą sportową.  

 

8. TRASA SLALOMU, ODPRAWY: 

Trasa slalomu zostanie ustawiona zgodnie z regulaminem PZKaj. Projektant trasy zostanie wybrany  

w drodze losowania spośród trenerów kadry narodowej podczas losowania w dniu 07.10.2021r. Opis  

i mapka trasy zostanie przedstawiona kierownikom ekip podczas pierwszej odprawy technicznej  

z sędzią głównym w dniu 08.10.2021r. o godz. 16.30  w budynku  Ludowego Klubu Kajakowego 

Drzewica. 

  

9. OPŁATY: 

 

Za każdego zgłoszonego zawodnika z listy zbiorczej do 24 Młodzieżowych Mistrzostw Polski lub 

Pucharu Polski – 60,00 zł (opłaty należy dokonać tylko 1 raz za zawodnika) 

Za każdego zgłoszonego zawodnika z listy zbiorczej do Ligi Młodzików  – 30,00 zł 

 

- Wadium za złożony protest w czasie zawodów: 100,00 złotych 

- Kaucja zwrotna za pobrane numery startowe: 100,00 złotych 

 

Opłatę startową należy wpłacać na konto Polskiego Związku Kajakowego,  

nr konta: 53 1240 2034 1111 0000 0307 0530  

w nieprzekraczalnym terminie do 06.10.2021 - zgodnie z terminem zgłoszeń 

W tytule opłaty należy wpisać „MMP-Slalom 2021” i/lub „PP/Liga Młodzików Slalom 2021. Brak 

uregulowania należności spowoduje niedopuszczenie zawodników danego klubu do uczestnictwa  

w zawodach. 

 

10. NAGRODY: 

 

W konkurencjach indywidualnych za zajęcie: 

- 1 miejsca: tytuł Młodzieżowego Mistrza Polski w Slalomie Kajakowym na rok 2021 i złoty medal, 

- 2 i 3 miejsca: medale: srebrny i brązowy. 

Podczas ceremonii wręczania medali, zawodników obowiązuje bezwzględnie ubiór sportowy. Zawodnik, 

który nie zgłosi się po odbiór medalu w czasie ceremonii - nie otrzyma medalu. 

 

12.UWAGI KOŃCOWE:  

Wszelkie sprawy związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem zawodników, kluby załatwiają 

i pokrywają we własnym zakresie. Organizator służy pomocą w organizacji zakwaterowania  

i wyżywienia. W tej sprawie należy kontaktować się z Panem Waldemarem Gapysem  pod adresem 

mailowym biuro@lkkdrzewica.pl. 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.  

                                                                       

mailto:biuro@lkkdrzewica.pl


Informacja Organizatora 

 
I. Zawody zostaną rozegrane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego  

i ograniczeniami spowodowanymi pandemią SARS-COV-2., zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia 

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

 

Wytyczne odnośnie bezpieczeństwa podczas zawodów, będą aktualizowane w zależności od 

zmiany przepisów dotyczących reżimu sanitarnego i dystansu społecznego oraz stanem 

trwającej epidemii. 

 

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

Dostępne będą 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 obejmującym: parking nad trybunami naziemnymi, strefa dla klubów.  

Z uwagi na wymogi organizacyjne, osobami upoważnionymi na wejście do strefy zawodów są  

w szczególności uczestnicy zawodów, kierownicy drużyn, obsługa zawodów oraz sędziowie. 

Obiekt sportowy na otwartym powietrzu, udostępnia się publiczności na następujących zasadach: nie 

więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni,  

a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy 

widzami. 

Nakaz zakrywania ust i nosa nie dotyczy sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport w ramach 

współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych oraz miejsc na otwartym 

powietrzu. 

Osoby uczestniczące w wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu 

sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt lub wydarzenie sportowe. 

III. Punkt informacji - biuro zawodów 

 

W punkcie informacyjnym może przebywać obsługa techniczna oraz obsługiwana osoba. Przed wejściem 

do biura zawodów każdorazowo należy zdezynfekować ręce. W pomieszczeniu informacyjnym 

obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust. 



IV. Organizacja i przepływ zawodników 

Organizator zapewnia miejsca parkingowe na górnym parkingu, 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. 

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. Niedozwolone jest zajmowanie takiej strefy przez inny 

klub. 

VI. Wejście na wodę - 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 dystans od innych przebywających  

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

VII. Obsługa medyczna 

Organizator zapewni obsługę medyczną (na mapie pkt +) w miejscu widocznym i dostępnym dla 

zawodników. 

VIII. 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   odległości między sobą. Organizator wyznaczy miejsca do siedzenia, które zostaną 

specjalnie oznaczone. 

IX. Dekoracje 

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

wziąć udział w uroczystości dekoracji pod warunkiem spełnienia wymagań dotyczących dystansu, 

określonych w pkt. II. 

 


