
 
 
 
 

 

 

XIX Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych  

i IV Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (U21) w Kajak Polo 

Chełmża, 26-28.08.2022 r. 
 

 

Miejsce termin, organizator: 

Zawody rozegrane zostaną na obiektach sportowych KST Włókniarz w Chełmży przy ul. 

Bulwar 1000-lecia w dniach 26-28.08.2022 r. Organizatorem zawodów, na zlecenie Polskiego 

Związku Kajakowego, jest Klub Sportowo-Turystyczny „Włókniarz” przy dofinansowaniu ze 

środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Uczestnictwo: 

W XIX Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy 

urodzeni w latach 2006 – 2007, 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 IV Młodzieżowych Mistrzostwach Polski (U21) mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy 

urodzeni w latach 2001 – 2005, posiadający aktualną licencję PZKaj i badania lekarskie. 

 

Kategorie: 

Kobiety U21 (roczniki 2001 - 2005) 

Mężczyźni U21 (roczniki 2001 - 2005) 

Juniorki młodsze (2006, 2007) 

Juniorzy młodsi (2006, 2007) 

 

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 do Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych należy dokonywać do 

19.08.2022 r. do godz. 23:59 przez system elektroniczny, który zostanie uruchomiony na 

stronie internetowej PZKaj.  

Zgłoszenia drużyn do Młodzieżowych Mistrzostw Polski (U21) należy przesłać w terminie do 

19.08.2022 na adres e-mail: Maciej Zdrojewski  -  maciejzdr74@gmail.com 

 

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 27.08.2022 r. o godz. 7.00 na przystani KST 

Włókniarz w Chełmży. Podczas zawodów będzie prowadzona kontrola sprzętu zgodnie z 

regulaminem PZKaj.  

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 2021 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 

19.08.2022 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  

601 620 814 do 20.08.2022 

 

3. Noclegi na polu namiotowym „Tumska Przystań” oraz na terenie klubu 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:  

Maciej Zdrojewski Tel. 605 037 265 

 

 

 


