ZAPOWIEDŹ
XXII OTWARTYCH MISTRZOSTW KRAJOWEGO ZRZESZENIA LZS
JUNIORÓW I MŁODZIKÓW W KAJAKARSTWIE
03/04 czerwca 2022 r. Wolsztyn
I. CEL .
Wyłonienie najlepszych zawodników Zrzeszenia LZS w kajakarstwie na 2022 rok.
Ocena aktualnego poziomu wyszkolenia zawodników Zrzeszenia LZS.
Popularyzacja kajakarstwa w środowisku wiejskim.
II. TERMIN I MIEJSCE
Zawody odbędą się w dniach 03/04 czerwca 2022 w Wolsztynie na Jeziorze Wolsztyńskim (meta
molo), ul. Poznańska 1.
III. ORGANIZATORZY
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Krajowe Zrzeszenia LZS
Burmistrz Wolsztyna
Powiat Wolsztyński
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu
Wielkopolski Związek Kajakowy
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Wolsztynie
UMKS „Zryw” Wolsztyn
IV. UCZESTNICTWO
W Mistrzostwach prawo startu mają zawodnicy klubów Zrzeszenia LZS posiadający legitymacje
członka LZS z aktualnie opłacanymi składkami oraz dokumenty sportowe zgodnie z przepisami
Polskiego Związku Kajakowego. Prawo startu, na takich samych prawach i obowiązkach mają także
zawodnicy klubów - członków Polskiego Związku Kajakowego oraz ekipy z innych krajów.
Przypominamy, że w przypadku młodzików i dzieci obowiązuje przepis wprowadzony uchwałą
Zarządu PZKaj nr 05/12/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. o „obowiązku stosowania kamizelek
asekuracyjnych dla grupy wiekowej młodzików, podczas wszystkich organizowanych w Polsce regat
kajakarstwa klasycznego”.
Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach.
Konkurencje objęte punktacją w ramach MZLZS
Kat. wiekowa
Konkurencja
Juniorzy Starsi
K-1,K-2,C-1,C-2.
Juniorki Starsze
K-1,K-2,C-1.
Juniorzy Młodsi
K-1,K-2,C-1,C-2.
Juniorki Młodsze
K-1,K-2,C-1.
Młodzicy
K-1,C-1,K-2,C-2.
Młodziczki
K-1,K-2,C-1.

Dystans
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m

ZAWODY TOWARZYSZĄCE
REGATY DZIECI O PUCHAR ZIEMI WOLSZTYŃSKIEJ
Kat. wiekowa
Dzieci chłopcy (2010 i 2011)
Dzieci dziewczynki (2010 i 2011)
Dzieci – chłopcy (2010 i 2011)
Dzieci – dziewczynki (2010 i 2011)
Dzieci – chłopcy (2010 i 2011)
Dzieci – dziewczynki (2012 i młodsi)
Dzieci – chłopcy (2012 i młodsi)
Dzieci dziewczynki (2010 i 2011)
Dzieci – dziewczynki (2012 i młodsi)
Dzieci – chłopcy (2012 i młodsi)

Konkurencja
K-1,C-1
K-1
K-2
K-2
C-2
K-1
K-1
C-1
B-1 (kajak-polo)
B-1 (kajak-polo)

Dystans
1000 m
1000 m
500 m
500 m
500 m
500 m
500 m
200 m
200 m
200 m

RANKING WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO 2021/2022
- konkurencje rankingu (w zależności od ilości zgłoszeń, każdy rocznik osobno)
K-1
Młodzicy 2008
1000 m
K-1
Młodzicy 2009
1000 m
K-1
Dzieci chłopcy 2010 - 2011
1000 m
C-1
Młodzicy 2008
1000 m
C-1
Młodzicy 2009
1000 m
C-1
Dzieci chłopcy 2010 - 2011
1000 m
K-1
Młodziczki 2008
1000 m
K-1
Młodziczki 2009
1000 m
K-1
Dzieci dziewczynki 2010 - 2011
1000 m
Młodziczki 2008
C-1
500 m
Młodziczki 2009
C-1
500 m
Dzieci dziewczynki 2010 - 2011
C-1
200 m

V. Zasady klasyfikacji klubowej i wojewódzkiej
Klasyfikacje dotyczą tylko i wyłącznie drużyn legitymujących się organizacyjną przynależnością do
Zrzeszenia LZS. Punktacja prowadzona będzie wg zasady: I m – 9 pkt, II m – 7 pkt, III m – 6 pkt, IV m –
5 pkt, V m – 4 pkt, VI m – 3 pkt, VII m – 2 pkt, VIII m – 1 pkt
VI. Zasady punktacji w zawodach dzieci o Puchar Ziemi Wolsztyńskiej
Do drużynowej punktacji o Puchar Ziemi Wolsztyńskiej brane będą łączne wyniki uzyskane przez 8
najlepszych zawodniczek i zawodników z danego klubu wg zasady: : I m – 9 pkt, II m – 7 pkt, III m – 6
pkt, IV m – 5 pkt, V m – 4 pkt, VI m – 3 pkt, VII m – 2 pkt, VIII m – 1 pkt. Trzy najlepsze kluby
otrzymają puchary. W przypadku równej ilości pkt o kolejności będzie decydować większa ilość
pierwszych miejsc. Gdy ta będzie jednakowa to wtedy ilość drugich miejsc, następnie trzecich itd.
Indywidualnie zajmujący miejsca I – III otrzymają medale.
VII. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie imienne należy dokonać poprzez system elektroniczny, który zostanie uruchomiony na
stronie internetowej PZKaj, pod adresem: http://pzkaj.domtel-sport.pl
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 23 maja 2022 r.

UWAGA!!!
Zgodnie z pkt. 5.3.2. aktualnego regulaminu wyścigów kajakarstwa klasycznego – kierownicy ekip
muszą dostarczyć oryginały podpisanych list zbiorczych (wraz z stosownym oświadczeniem) przed
rozpoczęciem odprawy technicznej.
Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 04 czerwca 2022 r. o godz. 900 w „Fala Park”, molo
Wolsztyn, ul. Poznańska 1
Uroczyste otwarcie zawodów z udziałem uczestników zawodów odbędzie się na molo w dniu 04
czerwca 2022 o godzinie 1030, pierwsze starty zawodników o godzinie 1100 .
VIII. OPŁATY
Za każdego zgłoszonego zawodnika na liście zbiorczej do Mistrzostw, 1 krotna wysokość
obowiązującej diety (30,00 zł). Natomiast w konkurencjach o Puchar Ziemi Wolsztyńskiej 50%
wysokości obowiązującej diety (15,00 zł). Opłatę startową należy wpłacać gotówką w biurze
zawodów przed odprawą techniczną.
Kontakt z kierownikiem biura zwodów: Robert Skrzypczak tel. +48 697 151 943
Brak uregulowania należności spowoduje niedopuszczenie zawodników danego klubu do
uczestnictwa w zawodach.
Za dogłoszenie zawodnika po terminie – opłata 300,00zł
Opłata regulaminowa za protest – 10 krotna wysokość opłaty startowej.
Opłata regulaminowa za odwołanie – 20 krotna wysokość opłaty startowej.
Koszt przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników pokrywają zainteresowane WZ LZS lub
kluby.
Koszty noclegu w internacie wynoszą 65,00 zł od osoby, koszty wyżywienia: kolacja, śniadanie – po
25,00 zł, obiad 40,00 zł
Istnieje możliwość zamówienia obiadów dla klubów dojeżdżających (cena 40,00 zł)
Ilościowego zamówienia na noclegi i wyżywienie należy dokonać w terminie do 23 maja 2022 r. na email: pzlzs-wolsztyn@wp.pl wpłat za nocleg i wyżywienie należy dokonać przelewem przed
zawodami do dnia 03 czerwca 2022 r. na konto Powiatowego Zrzeszenia LZS w Wolsztynie nr:
90 9660 0007 0012 8876 0200 0001

IX. NAGRODY
Za miejsca I-III indywidualnie zawodnicy otrzymają medale w klasyfikacji OPEN.
Za miejsca I-III w łącznej klasyfikacji zespołowej klubów- członków Zrzeszenia LZS i województw
(punktują tylko kluby należące do Zrzeszenia LZS) zostaną wręczone puchary.
X. UWAGI KOŃCOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu lub
rzeczy osobistych przez zawodników, trenerów lub działaczy.
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapowiedzi w przypadkach nieokreślonych w
regulaminie.
Punktowane będą tylko te wyścigi, w których udział wezmą udział minimum cztery.
Klub zobowiązany jest do zabezpieczenia swoim zawodnikom numerów startowych.
XI. INFORMACJE DODATKOWE
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, na podstawie decyzji Sędziego Głównego
zawodnicy Uczestniczący w wybranych kategoriach wiekowych dopuszczeni zostaną w kamizelkach
asekuracyjnych.

W sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy zawarte w „Regulaminie
Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego”.
Uwaga!!!
Wszelkie zmiany bądź aktualizacje zawarte będą w przyszłych komunikatach.
Informacje związane z obostrzeniami Zgodnie z art. 31 ustawy "o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych", pojawią się w osobnych komunikatach.
Dekoracje odbywać się będą po każdym zakończonym biegu.
Zakończenie regat i wręczenie pucharów za punktacje drużynową klubów należących do Zrzeszenia
LZS odbędzie się o godzinie 1530.

