21. Mistrzostwa Polski Młodzików w Kajakarstwie Klasycznym
Poznań, 28-31.07.2022 r.
Miejsce, termin, organizator:
Regaty zostaną rozegrane w dniach 28-31.07.2022 r., na torze regatowym Malta w Poznaniu.
Organizatorem na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego jest Wielkopolski Związek Kajakowy w
Poznaniu, przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Uczestnictwo:
W Mistrzostwach Polski Młodzików startują zawodnicy urodzeni w latach 2008-2009. Zawodnicy
mogą startować w dwóch konkurencjach. 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 z potwierdzoną umiejętnością pływania i
aktualne badania lekarskie.
Konkurencje:
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 2009
K-1, K-2, C-1, C-2
2000 m
chłopcy 2009
K-1, K-2, C-1, C-2
2000 m
dziewczęta 2008/2009 K-4, C-4
2000 m
chłopcy 2008/2009
K-4, C-4
2000 m
*w kategorii 14-latków dopuszcza się uzupełnienie osad młodszym rocznikiem
Zgłoszenia, losowanie, odprawa:
Zgłoszenia imienne należy dokonać w terminie do 18.07.2022 r. do godz. 2359, poprzez system
elektroniczny, który zostanie uruchomiony na stronie internetowej PZKaj.
Odprawa sędziego głównego z kierownikami ekip odbędzie się 28.07.2022 r. o godz. 18.00 w sali

audiowizualnej toru regatowego Malta, ul. Wiankowa 3 w Poznaniu.
Kierownicy ekip będą mogli odebrać programy w dniu odprawy od godziny 15:00 w biurze
zawodów (punkt informacji w budynku trybuny za linią mety toru regatowego Malta).
Dogłoszenia zawodników należy dokonać NAJPÓŹNIEJ na godzinę przed odprawą.
Ramowy program Regat:
I dzień – 28.07.2022 r. (czwartek) o godz. 18.00 odprawa kierowników ekip i sędziów.
29.07.2022 (piątek) – od godz. 8.00
– konkurencje 2000 m
30.07.2022 (sobota) – od godz. 8.00
– konkurencje 2000 m
31.07.2022 (niedziela) – od godz. 8.00
– konkurencje 2000m
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 „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:
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 28.07.2022 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:
• Hotel NOVOTEL Malta, ul. Termalna 5, 61-028 Poznań
- koszt za osobodzień 190,00 zł (nocleg i wyżywienie), zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych
- dopłata do pokoju 1 osobowego 40,00 zł
• Hotel FOCUS, ul. Serafitek 4, 61-144 Poznań
- koszt za osobodzień 190,00 zł (nocleg i wyżywienie), zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych
- dopłata do pokoju 1 osobowego 40,00 zł
• Hotel IBIS Centrum, Plac Andersa 1, 61-894 Poznań
- koszt za osobodzień 190,00 zł (nocleg i wyżywienie), zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych
- dopłata do pokoju 1 osobowego 40,00 zł
• Hotel IBIS STARE MIASTO, ul. Kazimierza Wielkiego 23, 61-863 Poznań
- koszt za osobodzień 190,00 zł (nocleg i wyżywienie), zakwaterowanie tylko w pokojach 2 os.

• HL Hotel LECHICKA, ul. Lechicka 101, 61-619 Poznań
- koszt za osobodzień 190,00 zł (nocleg i wyżywienie), zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych
- dopłata do pokoju 1 osobowego 40,00 zł
• Hotel GAJA, ul. Gajowa 12, 60-815 Poznań
- koszt za osobodzień 190,00 zł (nocleg i wyżywienie), zakwaterowanie tylko w pokojach 2 os.
Decyduje kolejność złożonego zamówienia, ilość miejsc jest ograniczona.
Zamówienie należy składać na e-mail: wzkaj@wp.pl w terminie do 22.07.2022 r.
Wyżywienie: śniadania i kolacje w hotelu, obiady na torze regatowym Malta.
Za zamówione zakwaterowanie i wyżywienie należy dokonać zapłaty, po otrzymaniu potwierdzenia
przyjęcia rezerwacji i faktury pro forma w terminie 3 dni (brak wpłaty w terminie jest równoznaczne
z anulacją zamówienia).
Wpłaty należy dokonać na konto bankowe Wielkopolskiego Związku Kajakowego:
PKO BP nr 86 1020 4027 0000 1602 1156 9524.
W tytule przelewu należy wpisać nr pro formy.
Oryginały faktur będą do odbioru podczas zawodów.

4. 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.
5. 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”.
6. W sprawach nieujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy zawarte w aktualnym
Regulaminie Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego.

