10. MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW
im. Antoniego Kurcza w SLALOMIE KAJAKOWYM
Wietrznice, 14-15 sierpnia 2021
1. Organizator, miejsce i termin:
Organizatorem zawodów 10. Mistrzostwa Polski Młodzików w Slalomie Kajakowym - na
zlecenie Polskiego Związku Kajakowego (PZKaj), jest Klub Sportowy „Start” w Nowym
Sączu.
Zawody odbędą się na torze slalomowym „WIETRZNICE” w Zabrzeży k/Łącka.
2. Konkurencje:
a) K-1, C-1 - slalom indywidualny młodzików,
b) K-1, C-1 - slalom indywidualny młodziczek,
c) C-2 Mixt (K/M)
Do każdej konkurencji klub może zgłosić dowolną liczbę osad. Każdy zawodnik / zawodniczka
może startować we wszystkich trzech konkurencjach.
3. Trasa slalomu:
Trasa slalomu zostanie ustawiana zgodnie z wymogami Regulaminu Slalomu Kajakowego PZKaj.
Projektantem trasy będzie przedstawiciel Organizatora oraz jeden z wylosowanych przez
Organizatora trenerów klubowych.
4. Ramowy program, sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody zostaną rozegrane w ciągu kolejnych 2 dni, przy zachowaniu nast. kolejności:
- Pierwszy dzień zawodów (14.08.2021) – kwalifikacje we wszystkich konkurencjach;
zawodnicy startują w dwóch przejazdach, o wyniku kwalifikacji decyduje lepszy przejazd;
kwalifikacje MP Młodzików przeprowadzone zostaną równolegle z Międzywojewódzkimi
Mistrzostwami Młodzików w Slalomie Kajakowym;
- Drugi dzień zawodów (15.08.2021) – półfinały i finały wszystkich konkurencji;
- do półfinałów kwalifikują się wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli przynajmniej jeden przejazd
kwalifikacyjny; kolejność startowa w półfinałach to odwrotna kolejność zajętych miejsc
w kwalifikacjach;
- do finałów kwalifikuje się 10 najlepszych osad z biegów półfinałowych w każdej konkurencji;
jeżeli w półfinale w którejś z konkurencji będzie startowało mniej niż dziesięć osad, do finału
kwalifikują się wszystkie osady, które ukończyły bieg półfinałowy.
Szczegółowy program minutowy podany będzie kierownikom drużyn na pierwszej odprawie
z sędzią głównym, w dniu 14.08.2021 o godzinie 8:30
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym Regulaminem Slalomu Kajakowego
PZKaj.
Konkurencje objęte programem 10 MP Młodzików będą uznane za mistrzowskie (dające tytuł
Mistrza Polski Młodzików), jeżeli wystartuje w nich co najmniej 6 osad (nawet z jednego klubu).
5. Uczestnictwo:
Prawo udziału w 10. MP Młodzików w Slalomie Kajakowym mają zawodnicy urodzeni w latach
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. Nie przewiduje się możliwości startu młodszych zawodników niż ww. roczniki.

Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, muszą być ubezpieczeni przez macierzyste kluby.
Zawodnik musi stawić się na starcie i pozostawać do dyspozycji startera na 5 minut przed startem.
Niezgłoszenie się zawodnika w wyznaczonym czasie skutkować będzie niedopuszczeniem do
danego przejazdu, a w wynikach zawodnik otrzyma symbol DNS dla przejazdu, na który się nie
stawił.
Kluby mają obowiązek zapewnić zawodnikom łodzie i inny niezbędny do udziału w zawodach
sprzęt zgodne 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 ww. przepisami, zawodnik nie zostanie
dopuszczony do startu, a w przypadku ujawnienia tego faktu po przejeździe, zawodnik zostanie
zdyskwalifikowany – w wynikach symbol DSQ-R.
6. Zgłoszenia:
Zgłoszenia imienne należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 09.08.2021r. do godziny
23:59, poprzez internetowy system zgłoszeń PZKaj, który zostanie uruchomiony pod adresem:
http://pzkaj.domtel-sport.pl; po upływie ww. terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.
7. Miejsce i termin losowania, odprawa:
Losowanie kolejności startów w poszczególnych konkurencjach odbędzie się w Nowym Sączu
w dniu 11.08.2021, o godz 17.00.
Losowanie przeprowadzone zostanie przez Komisję powołaną przez KS PZKaj spośród sędziów
powołanych w skład komisji sędziowskiej na 10. MP Młodzików w Slalomie Kajakowym.
W losowaniu musi uczestniczyć kierownik techniczny mistrzostw. Losowanie przeprowadzone
zostanie przy uwzględnieniu reprezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego
z zastosowaniem nast. wykładnika: aktualnie posiadana klasa sportowa uzyskana w slalomie
kajakowym /ranking Ogólnopolskiej Ligi Młodzików w Slalomie sezon 2020/ - najpierw
losowana będzie grupa najsłabszych „I“, następnie średnich - „II“, a na końcu najlepszych - „III“.
Pierwsza odprawa komisji sędziowskiej odbędzie się 14.08.2021 o godz. 900 na terenie ośrodka
kajakowego WIETRZNICE w Zabrzeży.
8. Opłaty:
Za każdego zgłoszonego zawodnika (z listy zbiorczej) – 35,00 złotych.
Opłatę startową należy wpłacać na konto Polskiego Związku Kajakowego nr:
53 1240 2034 1111 0000 0307 0530, w nieprzekraczalnym terminie do 09.08.2021r.
W tytule opłaty należy wpisać „MP Młodzików - Slalom 2021”
- Za dogłoszenie zawodnika (z listy zbiorczej) – 10-krotna wysokość diety
- Wadium za protest – 10-krotna wysokość diety
- Wadium za odwołanie – 20-krotna wysokość diety
9. Nagrody:
W konkurencjach indywidualnych za zajęcie:
- 1. miejsca: tytuł Mistrza Polski Młodzików 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 - medalu nie otrzyma.
10. Uwagi końcowe:
Koszty organizacyjne zawodów pokrywa Organizator i sponsorzy.
Wszelkie sprawy związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem zawodników, kluby załatwiają
i pokrywają koszty we własnym zakresie. 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.
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 r. 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.

