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Program szkolenia i wspó³zawodnictwa sportowego m³odzie¿y uzdolnionej
w 2011r.
1. Za³o¿enia ogólne programu.
Celem programu jest zapewnienie m³odzie¿y uzdolnionej sportowo optymalnych
warunków do szkolenia sportowego i podnoszenia przez ni¹ swojego poziomu
sportowego, przygotowania jej do reprezentowania kraju we wspó³zawodnictwie
miêdzynarodowym, zarówno w kategoriach m³odzie¿owych, jak i dalszej perspektywie
olimpijskiej. Cele szczegó³owe okreœlane s¹ przez polskie zwi¹zki sportowe, w
zale¿noœci od struktury szkolenia funkcjonuj¹cej w danym polskim zwi¹zku sportowym.
Termin realizacji zadañ: 01.01.2011-31.12.2011
Podstawowymi zadaniami programu bêdzie szkolenie:
1) kadr wojewódzkich m³odzików (KWM);
2) kadr wojewódzkich juniorów m³odszych, juniorów i m³odzie¿owców (KWJ);
3) zawodników zgrupowanych w publicznych szko³ach mistrzostwa sportowego (sms);
4) zawodników zgrupowanych w niepublicznych szko³ach mistrzostwa sportowego
(nsms);
5) zawodników powo³anych przez polskie zwi¹zki sportowe do oœrodków szkolenia
sportowego m³odzie¿y (ossm);
6) zawodników wskazanych przez Krajowe Zrzeszenie LZS do szkolenia w oœrodkach
szkolenia sportowego m³odzie¿y (ossm LZS);
7) m³odzie¿y uzdolnionej sportowo w akademickich centrach szkolenia sportowego
(acss);
8) zawodników wskazanych przez Wojskow¹ Federacjê Sportu do szkolenia
w oœrodkach szkolenia sportowego w ramach wojskowych centrów szkolenia
sportowego (wcss)
9) przygotowanie i udzia³ reprezentacji Polski w zawodach miêdzynarodowych
w kategoriach juniorów i m³odzie¿owców (KN), w tym:
a) przygotowanie i udzia³ reprezentacji Polski w EYOF;
b) program „Talent”;
10)przygotowanie i udzia³ akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach oraz
w akademickich mistrzostwach œwiata w sportach letnich i zimowych.
Podsumowaniem efektów szkolenia w ramach Systemu Sportu M³odzie¿owego
bêd¹ nastêpuj¹ce zawody:
! Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików (MMM);
! Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y (OOM) – Mistrzostwa Polski Juniorów
M³odszych (MPJm³);
! Mistrzostwa Polski Juniorów (MPJ);
! M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski (MMP).
1.1 Zasady gospodarowania œrodkami FKRF w sporcie m³odzie¿owym
1. Zadania z zakresu rozwijania sportu dzieci i m³odzie¿y s¹ dofinansowane ze œrodków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (rozporz¹dzenie Ministra Sportu
i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadañ ze œrodków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. Nr 156, poz. 1051).
2. Przy realizacji zadañ z zakresu szkolenia m³odzie¿y uzdolnionej sportowo maj¹
zastosowanie „Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania œrodków publicznych
5

otrzymanych na realizacjê zadania”, opracowane w Ministerstwie Sportu i Turystyki
(www.msport.gov.pl)
3. Kwota œrodków FRKF na dofinansowanie realizacji zadañ nie mo¿e przekroczyæ 80%
kosztów ca³oœci przedsiêwziêcia (z wy³¹czeniem zadañ wskazanych w pkt.9 i 10).
4. Szkolenie zawodnika mo¿e byæ dofinansowane tylko w ramach jednego z zadañ
szkoleniowych wymienionych w pkt. 1-8.
5. Podstawê uruchomienia œrodków na realizacjê szkolenia sportowego m³odzie¿y
uzdolnionej stanowi umowa zawarta pomiêdzy Ministrem Sportu i Turystyki,
a zleceniobiorc¹ przedsiêwziêcia po rozpatrzeniu wniosku i przeprowadzeniu
negocjacji;
6. Negocjacje ze zleceniobiorc¹ dotycz¹ wszystkich istotnych elementów umowy,
a w szczególnoœci:
! zakresu rzeczowego przedsiêwziêcia,
! wysokoœci dofinansowania, w tym % kosztów na obs³ugê realizacji zadania,
7. Integraln¹ czêœæ umowy stanowi¹ za³¹czniki do umowy, w tym „Plan kosztów zadania
zleconego”, wed³ug wzoru opracowanego w Departamencie Sportu Wyczynowego
(DSW);
8. Œrodki FRKF na realizacjê szkolenia m³odzie¿y uzdolnionej sportowo mog¹ byæ
przeznaczone na:
a. zgrupowania i konsultacje w kraju,
b. zgrupowania, tzw. miejscowe, w tym dop³aty do wy¿ywienia i zakwaterowania,
c. zgrupowania i konsultacje szkoleniowe za granic¹ uzgodnione z MSiT,
d. starty w imprezach krajowych i miêdzynarodowych w kraju i za granic¹,
e. bezosobowy fundusz p³ac (w tym równie¿ sk³adki ZUS p³acone przez
pracodawcê),
f. osobowy fundusz p³ac (w tym równie¿ sk³adki ZUS p³acone przez pracodawcê –
nie dotyczy sms),
g. zakup us³ug œwiadczonych przez osoby realizuj¹ce proces szkolenia,
h. ubezpieczenie zawodników i sprzêtu,
i. wynajem obiektów sportowych,
j. zakup sprzêtu i ubiorów sportowych,
k. zakup od¿ywek, produktów leczniczych i suplementów diety,
l. niezbêdne badania lekarskie, diagnostyczne, wydolnoœciowe,
m. inne przedsiêwziêcia niezbêdne do realizacji programu szkolenia sportowego,
po uzyskaniu zgody DSW,
n. koszty obs³ugi realizacji zadania mog¹ wynosiæ do 10 % kosztów bezpoœrednich
przeznaczonych na realizacjê zadania, w tym zwi¹zanych z: wynajmem lokalu,
zakupami niezbêdnego sprzêtu, materia³ów i urz¹dzeñ biurowych, kosztami
³¹cznoœci i korespondencji (m.in. z op³atami bankowymi), op³atami za noœniki
energii, kosztami realizacji zamówieñ publicznych, kosztami niezbêdnych
podró¿y s³u¿bowych, wynagrodzeniem osób obs³uguj¹cych zadanie oraz inne
koszty uzgodnione z DSW.
9. Ze œrodków FRKF mo¿na finansowaæ koszty obowi¹zkowego ubezpieczenia:
! od odpowiedzialnoœci cywilnej i NW, z tytu³u organizacji systemu szkolenia
i wspó³zawodnictwa sportowego (organizacja imprez oraz proces szkolenia
ca³orocznego: zgrupowania i konsultacje) – ze œrodków przeznaczonych na „badania
i ubezpieczenie”,
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! z tytu³u organizacji procesu szkolenia: (zgrupowania i konsultacje zagraniczne –
w kosztach akcji),
! œrodków trwa³ych – ze œrodków przeznaczonych na koszty obs³ugi zadania.
10. Dofinansowanie ze œrodków FRKF na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz
koszty us³ug/dzia³alnoœci gospodarczej (8.e-g), nie mo¿e przekroczyæ 30 % kosztów
bezpoœrednich przeznaczonych na realizacjê szkolenia m³odzie¿y uzdolnionej
w poszczególnych programach (umowach).
11. W ramach osobowego funduszu p³ac, bezosobowego funduszu p³ac oraz dzia³alnoœci
gospodarczej mog¹ byæ zatrudnione tylko osoby bezpoœrednio realizuj¹ce zadanie.
12. We wszystkich programach (poza KW) za³¹czniki do umowy nr 1.3, 4.3, 5.3
(dotyczy zadañ z pkt 8.a, b, c, d) nie s¹ obowi¹zkowe, je¿eli w rozliczeniu ujête
zostan¹ wy³¹cznie koszty rodzajowe spoœród poni¿szych:
! podró¿e krajowe i zagraniczne,
! zakwaterowanie i wy¿ywienie
! niezbêdne do przeprowadzenia akcji, tj.: transport zawodników i sprzêtu
sportowego, op³aty startowe, odnowa biologiczna, wynajem obiektów,
Pozosta³e koszty bêd¹ uznane w rozliczeniu, o ile Zleceniobiorca wyst¹pi uprzednio
o zgodê (na za³¹czniku do planu nr 1.3 lub do planu po zmianach nr 4.3) na
rozszerzenie katalogu wydatków i uzyska oficjaln¹ zgodê DSW. W opisie wykazu
faktur nale¿y umieszczaæ informacje kataloguj¹ce wydatki wg nr akcji i kosztów
rodzajowych.
13. Wszelkie zmiany w planie organizacyjno-finansowym wymagaj¹ zgody DSW; aby
uzyskaæ zgodê na zmianê planu (aneks do umowy) – zleceniobiorca przed terminem
wnioskowanej zmiany powinien z³o¿yæ w DSW uzasadnienie merytoryczne
wnioskowanej zmiany oraz plan finansowy po zmianach wg za³¹cznika nr 4 (KW –
za³.6).
14. Ubiory i sprzêt sportowy, szkoleniowy oraz œrodki trwa³e nabywa na w³asnoœæ
zleceniobiorca i przekazuje do u¿ytkowania w formie protoko³u zdawczoodbiorczego lub umowy przekazania/u¿yczenia. Protokó³ zdawczo-odbiorczy
i umowa przekazania/u¿yczenia stanowi¹ za³¹czniki do rozliczenia zadania.
15. Zmiany asortymentu i iloœci zakupionego sprzêtu i ubiorów sportowych oraz
œrodków trwa³ych wymagaj¹ zgody DSW, na zasadach zawartych w umowie;
16. Zmiany powy¿ej 10 % w poszczególnych pozycjach planu kosztów bezpoœrednich,
np. w ka¿dej akcji szkoleniowej oraz w pozosta³ych pozycjach planu (w tym koszty
poœrednie) - wymagaj¹ zgody MSiT. Zleceniobiorca zobowi¹zany jest
poinformowaæ DSW o zmianie terminu, miejsca, kosztów, liczby uczestników akcji,
itp., w której nastêpuj¹ zmiany. Powinny byæ one ujête równie¿ w kolejnym planie po
zmianach. W szczególnie uzasadnionym przypadku braku mo¿liwoœci
powiadomienia o zmianach przed terminem akcji dopuszcza siê wnioski o akceptacjê
do 15 dni po terminie zakoñczenia akcji krajowej lub do 30 dni w zadaniach
zagranicznych.
17. Zleceniobiorca winien z³o¿yæ do DSW sprawozdania z realizacji szkolenia
sportowego oraz rozliczenie finansowe w terminach okreœlonych w umowie.
Kompletn¹ dokumentacjê nale¿y z³o¿yæ w formie uporz¹dkowanej. Do ka¿dej akcji,
w pozycjach planu 1 - 4, nale¿y do³¹czyæ listê podpisan¹ przez uczestników (orygina³
lub kopia potwierdzona za zgodnoœæ z orygina³em).
18. Wymagane jest, aby dowody ksiêgowe potwierdzaj¹ce udzia³ wszystkich trenerów
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i zawodników (ew. innych uczestników) zawiera³y szczegó³owe informacje takie jak
np. liczba osób, liczba dni i stawka. Jednoczeœnie dowody ksiêgowe musz¹ byæ
szczegó³owo opisane przez beneficjenta na odwrocie dokumentu.
19. Zleceniobiorca, realizuj¹cy przedsiêwziêcie, zobowi¹zany jest do przedstawienia na
wniosek MSiT dokumentacji dotycz¹cej dofinansowanego zadania, a w
szczególnoœci: Ÿród³owych dokumentów finansowych, tj. rachunków, faktur, umówzleceñ, umów o dzie³o, list p³ac, rycza³tów, itp., potwierdzaj¹cych poniesione koszty.
20. W przypadku stwierdzenia przez MSiT nieprawid³owoœci finansowych lub
organizacyjnych podczas akcji szkoleniowej dofinansowanej ze œrodków FRKF (np.
udzia³ osób nieuprawnionych, brak aktualnych badañ lekarskich, brak dokumentacji
szkoleniowej, itp.,) Ministerstwo mo¿e nie zaakceptowaæ rozliczenia takiej akcji, a
wówczas nie bêdzie mo¿liwe przesuniêcie zaplanowanych na tê akcjê œrodków na
inne zadania. Jest to jednoznaczne z uprawnieniem MSiT do zmniejszenia kwoty
dofinansowania szkolenia o kwotê zadania wykazan¹ w planie/planie po zmianach
zatwierdzonym aneksem obowi¹zuj¹cym na czas trwania akcji szkoleniowej.
21. W przypadku z³o¿enia przez Zleceniobiorcê do MSiT okresowych planów
po zmianach, sprawozdañ i rozliczeñ z realizacji zadañ zawieraj¹cych b³êdy
uniemo¿liwiaj¹ce przyjêcie zmian b¹dŸ ich rozliczenie, przekazywanie kolejnych
zaliczek mo¿e zostaæ wstrzymane do czasu z³o¿enia poprawnej dokumentacji.
22. Organizacyjne ³¹czenie szkolenia w zakresie poszczególnych „programów szkolenia
sportowego m³odzie¿y uzdolnionej” jest dozwolone, o ile zachowana zostanie
odrêbnoœæ finansowa, zgodnie z podpisanymi umowami.
23. Œrodki finansowe MSiT na zadania zlecone musz¹ byæ uzupe³niane œrodkami
w³asnymi lub lokalnymi, tj. samorz¹dowymi, klubowymi, od sponsorów,
prywatnymi, itp. Dofinansowanie z lokalnych Ÿróde³ nale¿y traktowaæ jako wk³ad w
ponadklubow¹ formê szkolenia, a w preliminarzu i w rozliczeniu wykazywaæ jako
„inne œrodki”. Wnioski zawieraj¹ce kalkulacjê kosztów, uwzglêdniaj¹ce wy³¹cznie
œrodki MSiT – nie bêd¹ rozpatrywane.
24. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce rozliczeñ zawarte s¹ w umowie na
dofinansowanie zadania ze œrodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
25. Kopie dokumentów merytorycznych winny byæ potwierdzone za zgodnoœæ
z orygina³em;
26. Polskie zwi¹zki sportowe i inne stowarzyszenia realizuj¹ce szkolenie m³odzie¿y
uzdolnionej sportowo z udzia³em œrodków FRKF, ubiegaj¹ce siê o dofinansowanie
szkolenia w danym roku, sk³adaj¹ udokumentowany wniosek wed³ug
obowi¹zuj¹cego wzoru opracowanego w DSW zgodnie z og³oszeniem
konkursowym (rozporz¹dzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie
dofinansowania zadañ ze œrodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).
27. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister mo¿e wyraziæ zgodê na
odstêpstwa od opracowanych zasad dotycz¹cych dofinansowania i szkolenia
sportowego m³odzie¿y uzdolnionej.
1.2 Ogólne zasady organizacji szkolenia m³odzie¿y uzdolnionej sportowo
1. Szkolenie mo¿e dotyczyæ zawodników:
! posiadaj¹cych obywatelstwo polskie;
! posiadaj¹cych licencjê w³aœciwego polskiego zwi¹zku sportowego lub inny
dokument potwierdzaj¹cy przynale¿noœæ zawodnika do danego pzs;
8

2.
3.

4.

5.
6.

7.

! zaakceptowanych przez w³aœciwe pzs na listach KWJ, sms, nsms, ossm i ossm KZ

!sportowo-lekarskiego wydany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej.

LZS, acss, wcss oraz zaakceptowanych przez ozs na listach KWM.
We wspó³zawodnictwie mog¹ uczestniczyæ równie¿ obywatele pañstw Unii
Europejskiej, mieszkaj¹cy na terenie Polski i posiadaj¹cy licencjê w³aœciwego
polskiego zwi¹zku sportowego.
Nale¿y przestrzegaæ, aby w poszczególnych zadaniach szkoleni byli zawodnicy
rokuj¹cy nadzieje na przysz³e sukcesy w kategorii seniorów. Samorz¹dy, wiss i pzs
powinny d¹¿yæ do poprawy warunków do uprawiania danego sportu, ujêtego
w programie.
Osoba prowadz¹ca akcjê szkoleniow¹ zobowi¹zana jest posiadaæ i prowadziæ,
w czasie jej trwania, nastêpuj¹c¹ dokumentacjê:
! preliminarz kosztów,
! listê uczestników zatwierdzon¹ przez beneficjanta,
! aktualne zaœwiadczenia lekarskie zawodników i trenerów (lub dokumenty
równorzêdne),
! regulamin (z podpisami uczestników potwierdzaj¹cymi jego znajomoœæ),
! program szkolenia,
! dziennik zajêæ,
! rozk³ad dnia,
! dokument potwierdzaj¹cy ubezpieczenie zawodników,
! dokumenty potwierdzaj¹ce uprawnienia szkoleniowe oraz licencjê lub inny
dokument potwierdzaj¹cy przynale¿noœæ szkoleniowca do danego pzs,
! potwierdzenie dokonania wp³at indywidualnych, w przypadku przebywania
na zgrupowaniu sportowym innych, nieuprawnionych osób (zgodnie z list¹
uczestników).
Uproszczony dziennik zajêæ musi byæ prowadzony na bie¿¹co i zawieraæ m.in. listê
uczestników z ewidencj¹ udzia³u zawodników w jednostce treningowej oraz
podaniem liczby uczestników w jednostce treningowej.
Od¿ywki, lekarstwa i suplementy diety mog¹ byæ nabywane na podstawie
specyfikacji sporz¹dzonej przez lekarza zleceniobiorcy, zaakceptowanej przez
Centralny Oœrodek Medycyny Sportowej. Na stosowanie w/w produktów przez
zawodników niepe³noletnich musi byæ wyra¿ona pisemna zgoda rodziców
lub opiekunów prawnych.
W zajêciach szkolenia sportowego mog¹ uczestniczyæ wy³¹cznie zawodnicy
posiadaj¹cy aktualne badania lekarskie poœwiadczone w ksi¹¿eczce/karcie zdrowia
zawodnika zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w
sprawie trybu orzekania o zdolnoœci do uprawiania okreœlonej dyscypliny sportu
przez dzieci i m³odzie¿ do ukoñczenia 21. roku ¿ycia oraz zawodników pomiêdzy 21.
a 23. rokiem ¿ycia (Dz. U. Nr 139, poz. 1134), rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 139, poz.1142
z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzeniem Ministra Sportu z dnia 3 paŸdziernika 2006 r. w
sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaœwiadczeñ lekarskich, a
tak¿e rodzaju niezbêdnych badañ lekarskich dla osób ubiegaj¹cych siê o przyznanie
licencji zawodnika lub licencji trenera (nowe wytyczne: Ustawa o sporcie art. 37
ust.2, Dz. U. Nr 189, poz. 1396) zaœwiadczenie lekarskie zawodników wydaje lekarz
medycyny sportowej lub lekarz posiadaj¹cy certyfikat w zakresie orzecznictwa

Wykaz poradni medycyny sportowej posiadaj¹cych umowê z NFZ oraz lekarzy
posiadaj¹cych certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego wydany
przez PTMS mo¿na znaleŸæ na stronie http://www.ptms.org.pl/
8. Wszyscy uczestnicy winni obowi¹zkowo posiadaæ dokument ze zdjêciem
potwierdzaj¹cy ich to¿samoœæ.
9. Imienne wykazy szkolonych zawodników, zakwalifikowanych do dofinansowania w
2011 r. z jednego z programów realizowanych ze œrodków FRKF od 01 stycznia 2011,
musz¹ wp³yn¹æ do Departamentu Sportu Kwalifikowanego i M³odzie¿owego,
w wersji papierowej i elektronicznej wraz z planami, a w przypadku kadr
wojewódzkich do 31 marca.
10.W zakresie poszczególnych programów mog¹ byæ szkoleni wy³¹cznie zawodnicy
zatwierdzeni przez pzs (KWM – okrêgowy zwi¹zek) na wykazie przekazanym do
DSW. Zleceniobiorca winien informowaæ DSW o zmianach w wykazie zawodników
szkolonych w poszczególnych placówkach za poœrednictwem poczty elektronicznej
(e-mail) oraz zbiorczo w wersji papierowej sk³adanej wraz z planem po zmianach.
11.Jednostki realizuj¹ce program dofinansowywany ze œrodków FRKF: tj: KW wiss oraz
sms, nsms i ossm pzs a tak¿e ossm LZS przeprowadzaj¹ w trakcie szkolenia w roku
2011 sprawdziany sprawnoœci ogólnej – MTSF i specjalnej w danym sporcie.
12.Nabór do szkolenia m³odzie¿y uzdolnionej sportowo realizowany winien byæ raz w
roku. Obowi¹zkowym elementem przy dokonywaniu naboru s¹ wyniki TESTU
MIÊDZYNARODOWEGO (MTSF) oraz sprawdzianu specjalistycznego w danym
sporcie, opracowanego przez w³aœciwy pzs, obowi¹zuj¹cego w sezonie sportowym
2010/2011. Wyniki testu KWM i KWJ powinny byæ sporz¹dzane osobno,
a kierownik wyszkolenia wiss ma obowi¹zek dokonaæ analizy wyników
i przes³aæ (w wersji papierowej i elektronicznej) w terminie 30 dni do w³aœciwego pzs
i do MSiT. Zbiorcze zestawienie wszystkich wyników nale¿y przes³aæ w terminie
okreœlonym w pkt 14.
13.Terminy przeprowadzania MTSF (nie póŸniej ni¿ do koñca wrzeœnia 2011 r.)
powinny byæ wyraŸnie zaznaczone w dokumentacji szkoleniowej ka¿dej jednostki
prowadz¹cej szkolenie.
14.Wyniki MTFS nale¿y przes³aæ do DSW w wersji papierowej i elektronicznej
w terminie do 15 listopada 2011r- na druku nr 5.17 (KW druk nr 5).
15.W przypadku zawodników m³odszych (np. 6-letnich) nale¿y przyj¹æ wiek 7 lat,
podobnie dla zawodników 20-letnich i starszych – nale¿y przyj¹æ wiek 19 lat.
Cz³onków kadr wojewódzkich obowi¹zuje równie¿ przeprowadzenie testu
specjalistycznego obowi¹zuj¹cego w danym sporcie, wskazanego przez w³aœciwy
pzs. W przypadku wiss koszty przeprowadzenia MTSF przy wspó³pracy np. z AWF
mo¿na uj¹æ w pozycji badania i ubezpieczenia.
16.Przy wspólnej organizacji zgrupowañ dla uczestników finansowanych z ró¿nych
programów MSiT winny byæ sporz¹dzone oddzielne listy uczestników dla ka¿dego
z programów.
17.Œrodki MSiT (w programach opisanych w pkt 1.3-1.8, 1.9b), przeznaczone na
pokrycie kosztów startów w imprezach krajowych i miêdzynarodowych w kraju oraz
w imprezach zagranicznych, nie obejmuj¹ imprez mistrzowskich krajowych
i miêdzynarodowych we wszystkich kategoriach wiekowych.
18.Zawodnicy/czki lub szkoleniowcy, którzy decyzj¹ w³aœciwych polskich zwi¹zków
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!sportowych zostali zawieszeni w prawach zawodnika lub trenera nie mog¹ w tym

na sport. Limit miejsc dodatkowych na poszczególne województwa rozdzielany
bêdzie na podstawie wyników wspó³zawodnictwa sportowego dzieci i m³odzie¿y
osi¹gniêtych przez województwa w roku 2010 w czterech kategoriach wiekowych:
m³odzie¿owca, juniora, juniora m³odszego i m³odzika.

okresie byæ objêci szkoleniem lub prowadziæ szkolenia w ramach programów
finansowanych i koordynowanych przez MSiT.
NORMY SPRAWNOŒCI FIZYCZNEJ

2. Szkolenie wojewódzkie.
2.1. Organizacja szkolenia kadr wojewódzkich
Realizatorami tego zadania bêd¹ wiss. Szkoleniem bêd¹ objêci g³ównie zawodnicy
w kategoriach juniora m³odszego, juniora i m³odzie¿owca, a za zgod¹ w³aœciwego
polskiego zwi¹zku sportowego równie¿ zawodnicy o jeden rok m³odsi (wybitnie
uzdolnieni m³odzicy). Wszyscy zawodnicy kadry wojewódzkiej szkoleni w roku
ubieg³ym (2010) musz¹ mieæ zaliczony MTSF.
Procesem szkoleniowym obejmie siê najbardziej uzdolnion¹ sportowo m³odzie¿
w sportach okreœlonych przez MSiT. O proporcjach liczbowych zawodników
z poszczególnych kategorii wiekowych uczestnicz¹cych w szkoleniu oraz limitach
zawodników rezerwowych decyduje kierownik wyszkolenia wiss, na podstawie
wniosku trenera koordynatora, po uzyskaniu zgody kierownika wyszkolenia
ds. m³odzie¿y w³aœciwego pzs (KWJ).
O zakwalifikowanie zawodników do kadry wojewódzkiej juniorów wnioskuje (do wiss)
trener koordynator danego sportu na podstawie: wyników sportowych, wyników testów
sprawnoœci ogólnej i specjalnej, badañ lekarskich oraz prognozy rozwoju sportowego
zawodnika.
Zmiany w kadrach wojewódzkich juniorów przeprowadzane s¹ raz w roku, w terminie
zale¿nym od specyfiki funkcjonowania danego sportu. O zmianach w sk³adach wiss ma
obowi¹zek informowaæ DSW, bezpoœrednio po dokonaniu korekt (po uzyskaniu
akceptacji w³aœciwego pzs) drog¹ elektroniczn¹, przesy³aj¹c aktualny wykaz
zawodników szkolonych w danym sporcie (zgodnie z za³¹cznikiem za³. 3-druk
5 imienny wykaz KW 2011) oraz w wersji papierowej w mo¿liwie najkrótszym terminie.
Podzia³ przyznanego dla sportu limitu miejsc na szkolenie KWJ w podstawowych
sportach indywidualnych zostanie dokonany na podstawie wyników sportowych
wspó³zawodnictwa sportowego dzieci i m³odzie¿y osi¹gniêtych przez województwa
w roku 2010 w dwóch kategoriach wiekowych: juniora i juniora m³odszego. W grach
zespo³owych podzia³u ca³ej puli miejsc na poszczególne województwa dokonaj¹
w³aœciwe polskie zwi¹zki sportowe wed³ug opracowanych przez siebie kryteriów.
W sportach indywidualnych, w przypadku pzs prowadz¹cych szkolenie w formie sms
lub ossm, pzs podzieli do 30% przyznanego dla sportu limitu miejsc. W przypadku pzs
niekorzystaj¹cych z tej formy szkolenia (sms, ossm) pzs podzieli do 10% limitu miejsc
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2.2. Sposoby realizacji
Zadanie to realizowane jest poprzez:
1. Prowadzenie w³aœciwego naboru uzdolnionej sportowo m³odzie¿y nie tylko na
podstawie wyniku sportowego, lecz równie¿ wyników testu sprawnoœci ogólnej
(MTSF) oraz testów sprawnoœci specjalnej, specyficznej dla ka¿dego sportu, a tak¿e
w oparciu o rozeznanie co do stanu zdrowia, warunków somatycznych, poziomu cech
motoryki i cech wolicjonalnych oraz na podstawie wyników obserwacji podczas
treningu sportowego i startów;
2. Szkolenie uzdolnionych zawodników (w kategorii juniora m³odszego, juniora
i m³odzie¿owca), przez œrednio 50 dni w roku w sportach indywidualnych i œrednio 30
dni w grach sportowych, w dobrych warunkach treningowych, ze zwróceniem uwagi
na w³aœciwy dobór metod i œrodków treningowych oraz stosowanie ich
w odpowiednich proporcjach dla danego etapu szkolenia;
3. Organizowanie wspólnych zajêæ treningowych dla m³odych, najlepszych w danym
województwie i o zbli¿onym poziomie sportowym, zawodników, prowadzonych
przez najbardziej skutecznych w szkoleniu m³odzie¿y trenerów;
4. Opracowywanie przez pzs jednolitych programów szkoleniowych i prowadzenie
w³aœciwej ujednoliconej dokumentacji treningowej;
5. Prowadzenie doszkalania instruktorów i trenerów.
2.3. Formy szkolenia
G³ównymi formami szkolenia s¹ obligatoryjne zgrupowania letnie i zimowe (minimum
7 dni).
Konsultacje (od 2 do 6 dni), w zale¿noœci od celów i zadañ szkoleniowych, mog¹ mieæ
charakter:
! treningowy (np. 3 dni w koñcu tygodnia – pi¹tek – niedziela)
! sprawdzaj¹cy (przeprowadzenie sprawdzianu lub testu)
! badawczy (przeprowadzenie badañ lekarskich, testowych – naborowych)
! startowy (obserwacja zawodnika podczas startu w zawodach)
Dopuszcza siê maksymalnie do 3 konsultacji startowych w przypadku KWJ. Konsultacja
startowa nie mo¿e dotyczyæ udzia³u zawodników kadr wojewódzkich w imprezie
g³ównej - eliminacjach i fina³ach MMP, OOM, MPJ oraz MMM.
Dopuszcza siê organizacjê konsultacji ze œrodków FRKF na zasadach akcji
dochodz¹cych z mo¿liwoœci¹ ich dofinansowania ze œrodków FRKF do 40 z³
(do osobodnia) w przypadku KWJ oraz do 20 z³ w KWM.
2.4. Realizacja procesu szkolenia
1. Szkolenie wojewódzkie powinno byæ realizowane zgodnie z rocznymi programami
szkolenia w danym sporcie, powy¿szymi zaleceniami i wytycznymi pzs. Program taki,
opracowany przez trenera koordynatora, powinien byæ zaopiniowany przez Wojewódzki
Zespó³ Metodyczno-Szkoleniowy oraz zatwierdzony przez kierownika ds. wyszkolenia
m³odzie¿y lub osobê odpowiadaj¹c¹ za szkolenie m³odzie¿y w pzs (dla KWJ)
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lub kierownika wyszkolenia wiss (dla KWM).
2. Za realizacjê szkolenia sportowego w województwie odpowiedzialny jest kierownik
wyszkolenia sportowego wiss, który w ramach swoich obowi¹zków:
! wspó³pracuje z MSiT i pzs w zakresie realizacji programu szkolenia
i wspó³zawodnictwa sportowego m³odzie¿y uzdolnionej oraz przestrzega zaleceñ
i wytycznych pzs w tym zakresie,
! wspó³pracuje z koordynatorem zadañ MSiT,
! kieruje prac¹ trenerów kadry wojewódzkiej,
! podejmuje decyzje w sprawach organizacyjno-szkoleniowych województwa,
nie zastrze¿onych do kompetencji zarz¹du, prezesa i innych w³adz wiss,
! sporz¹dza okresowe sprawozdania i oceny zgodnie z wytycznymi MSiT,
! przedstawia stosowne wnioski i uwagi do programu wynikaj¹ce z jego realizacji.
Kierownicy wyszkolenia wiss musz¹ posiadaæ co najmniej I klasê trenersk¹ oraz
wy¿sze wykszta³cenie.
Na 10 dni przed rozpoczêciem akcji (zgrupowania b¹dŸ konsultacji) do biura wiss musi
wp³yn¹æ:
! szczegó³owy program akcji, na w³aœciwym druku, z podaniem dok³adnego terminu
i adresu miejsca akcji;
! lista zawodników uczestnicz¹cych w danej akcji szkoleniowej (cz³onków KWJ
lub KWM);
! preliminarz kosztów akcji szkoleniowej;
! inne dokumenty – wymagane przepisami w zakresie finansów publicznych.
3. Zatwierdzenie programu i preliminarza przez upowa¿nione osoby wiss, powoduje
uruchomienie realizacji zadania.
4. Warunki realizacji akcji szkoleniowej, z zachowaniem procedur w zakresie przepisów
dot. zamówieñ publicznych, uzgadnia trener koordynator z kierownikiem wyszkolenia
wiss. Ka¿da zmiana miejsca, terminu lub sk³adu osobowego uczestników akcji
szkoleniowej musi byæ przekazana kierownikowi wyszkolenia przed terminem
rozpoczêcia zgrupowania lub konsultacji oraz uzasadniona pisemnie – wymaga to,
zatwierdzenia przez strony umowy.
5. Po przeprowadzeniu akcji szkoleniowej trener koordynator sk³ada do biura wiss –
w terminie do 14 dni od jej zakoñczenia:
! sprawozdanie z przeprowadzonej akcji,
! potwierdzenie udzia³u zawodników i trenerów w akcji (imienn¹ listê z podpisami),
! rachunki za poniesione koszty (wed³ug szczegó³owych wytycznych wiss).
Pozosta³e dokumenty niezbêdne do rozliczenia zadania (w tym dotycz¹ce zachowania
przepisów w zakresie finansów publicznych) opracowuje i sk³ada do wiss osoba
odpowiedzialna – upowa¿niona z ramienia okrêgowego zwi¹zku za prowadzenie
dokumentacji finansowo-ksiêgowej.
6. Zawodnikom szkolonym w kadrach wojewódzkich nie zwraca siê (ze œrodków FRKF)
kosztów przejazdu na akcje szkoleniowe. Koszty te ponoszone s¹ np. ze œrodków
w³asnych wiss, klubów, sponsorów, rodziców, itp.
7. Wiss zobowi¹zane s¹ do przes³ania do MSiT kserokopii podpisanych list uczestników
wszystkich akcji szkoleniowych uporz¹dkowanych chronologicznie w uk³adzie
sportów. Przesy³ane listy winny bezwzglêdnie zawieraæ terminy i miejsca akcji, dane
zawodników i trenerów wraz ze wskazaniem przynale¿noœci klubowej oraz liczby dni
szkolenia. Termin przes³ania winien byæ zgodny z terminem sprawozdañ okresowych
do MSiT.
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8.Zawodnik mo¿e byæ szkolony tylko w jednym sporcie.

3. Organizacja szkolenia w kadrach wojewódzkich m³odzików.
3.1 Zasady ogólne
1. Zawodnicy grupy naborowej - KWM stanowi¹ bezpoœrednie zaplecze KWJ.
2. Naborem i szkoleniem KWM obejmuje siê najbardziej uzdolnion¹ sportowo m³odzie¿
w sportach okreœlonych przez MSiT (zgodnych z ujêtymi w systemie
wspó³zawodnictwa).
3. Liczba miejsc szkoleniowych KWM objêtych dofinansowaniem do procesu szkolenia
wynosiæ bêdzie ok. 10 000. Limity zawodników do naboru i szkolenia realizowanego
z dofinansowaniem ze œrodków FRKF ustala siê dla ka¿dego województwa.
Liczebnoœæ KWM obliczono na podstawie populacji dzieci w wieku 11-15 lat.
Zatwierdzenia podzia³u limitu na poszczególne sporty dokonuje zarz¹d wiss,
na wniosek Wojewódzkiego Zespo³u Metodyczno Szkoleniowego.
4. MSiT dofinansowuje ponadklubowe szkolenie KWM poprzez wiss.
3.2. Za³o¿enia szkoleniowo-finansowe
1. Wiss ustalaj¹ imienne listy m³odzików powo³anych do naboru i wstêpnego szkolenia
w KWM oraz:
- opracowuj¹ programy szkolenia KWM, przygotowane przez Wojewódzki Zespó³
Metodyczno Szkoleniowy, zawieraj¹ce: zgrupowanie ogólnorozwojowe, w ramach
którego realizowane s¹ testy sprawnoœci ogólnej i specjalistycznej (bêd¹ce podstaw¹
do naboru w ramach danego sportu);
- powo³uj¹ osoby koordynuj¹ce sprawy organizacyjno-programowe KWM oraz
wyznaczaj¹ i zatwierdzaj¹ trenerów uprawnionych do prowadzenia szkolenia
w poszczególnych sportach.
2. Stawka dofinansowania na zatwierdzonego zawodnika oraz liczba dni
szkoleniowych, ustalane na ka¿dy rok, w 2011 r. wynosz¹ odpowiednio 30 z³/dziennie
i 21 dni szkolenia, w sk³ad których wchodzi: zgrupowanie ogólnorozwojowe
(naborowo-selekcyjne), zgrupowanie zimowe lub letnie (w zale¿noœci od charakteru
sportu) i do 3 konsultacji.
W limicie 30,00 z³ mieszcz¹ siê w pierwszej kolejnoœci koszty:
- zakwaterowania i wy¿ywienia zawodników i trenerów,
- wynajmu obiektów, transportu sprzêtu sportowego,
- wynagrodzeñ dla trenerów i instruktorów podczas zgrupowañ i konsultacji.
3. Wiss, realizuj¹ce zadania, potwierdzaj¹ pisemnie (wniosek do DSW) udzia³
w programie i pokrycie pozosta³ych kosztów szkolenia KWM z innych œrodków zabezpieczonych w swoim województwie.
4. Ze wzglêdów szkoleniowych i finansowych, dopuszcza siê organizowanie wspólnych
zgrupowañ dla ró¿nych sportów oraz grup szkoleniowych.
5. Wiss, realizuj¹ce zadania, potwierdzaj¹ pisemnie udzia³ w programie i pokrycie
kosztów szkolenia KWM z innych œrodków zabezpieczonych w swoim
województwie.
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6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê objêcie szkoleniem w KWM
zawodników z najm³odszego rocznika juniora m³odszego, a w przypadku braku
KWJ w danym sporcie, równie¿ starszych roczników juniora m³odszego, pod
warunkiem uzyskania akceptacji w³aœciwego pzs na zasadach jak dla KWJ.
7. W sportach, w których zmiana kategorii wiekowych nastêpuje w ci¹gu roku, ostatni
rocznik m³odzika zaleca siê umieœciæ w KWJ.
8. Zaleca siê organizacjê kilkunastodniowych, interdyscyplinarnych zgrupowañ typowo
ogólnorozwojowych przy udziale kilkudziesiêciu zawodników z pokrewnych
sportów /np. sporty walki, zimowe, wodne lub gry/, kierownika akcji szkoleniowej,
trenera gimnastyki, lekkiej atletyki z wykorzystaniem najlepszej bazy treningowej.
9. Zaoszczêdzone œrodki (z limitu 30,00 z³. na osobodzieñ) mog¹ byæ przeznaczone,
po zrealizowaniu limitu osobodni, na zwiêkszenie liczby dni szkolenia lub
powiêkszenie liczby szkolonych zawodników. Powsta³e „oszczêdnoœci” nie mog¹ byæ
wynikiem braku nale¿ytych warunków wy¿ywienia i zakwaterowania zawodników
lub organizacji procesu szkolenia.
Przy finansowaniu ka¿dej akcji szkoleniowej obowi¹zuje zasada do 50%
dofinansowania ze œrodków MSiT plus minimum 50% z innych œrodków. Koszty
przejazdów zawodników (nie dotyczy zgrupowañ krajowych) oraz oœwiadczenia nie
powoduj¹ce skutków finansowych dla wiss (np. nie pobranie wynagrodzenia za
wycenion¹ kwotowo pracê) nie wchodz¹ w pulê 50% dofinansowania z innych Ÿróde³.

3. Dofinansowanie do kosztów szkolenia zawodników KWJ naliczone bêdzie na
jednego zawodnika – œrednio na 50 dni szkoleniowych w sportach indywidualnych
i œrednio na 30 dni w zespo³owych grach sportowych.
4. Stawka dofinansowania na jednego zawodnika powo³anego do KWJ, w 2011r. wynosi
75,00 z³. Maksymalne dofinansowanie ze œrodków FRKF do osobodnia mo¿e
wynosiæ 85 z³, pod warunkiem zrealizowania planowanego na dany sport limitu
osobodni szkolenia. W stawce tej nie przewiduje siê zwrotu kosztów przejazdów
zawodników. Na listê uczestników nale¿y wpisaæ kadrê szkoleniow¹.

4. Organizacja szkolenia w kadrach wojewódzkich juniorów.

Zakupu produktów leczniczych dokonujemy zgodnie z pkt 1.2.6 W uzasadnionych
sytuacjach, dot. nag³ych zachorowañ i kontuzji, dopuszcza siê finansowanie zakupu
lekarstw dla zawodników uczestnicz¹cych w akcjach szkoleniowych; wymaga to jednak
stosownego zapisu w sprawozdaniu z akcji szkoleniowej.
5. Stawki wynagrodzeñ dla szkoleniowców na zgrupowaniach i konsultacjach wynosz¹
dla:
! trenerów – do 120 z³ dziennie (zró¿nicowana stawka zale¿na od klasy trenera),
! instruktorów – do 90 z³ dziennie.
6. W ramach œrodków FRKF sfinansowaæ mo¿na (rycza³towo) prowadzenie zajêæ
szkoleniowych i niezbêdn¹ opiekê podczas zadania (dotyczy tak¿e trenera
koordynatora prowadz¹cego zajêcia) oraz maksymalnie jednego szkoleniowca na
ka¿dych dziesiêciu zawodników.
7. Wysokoœæ wynagrodzenia dla kierowników wyszkolenia w wiss ze œrodków FRKF
mo¿e wynieœæ do 3 750,00 z³ miesiêcznie brutto, plus pochodne (p³acone przez
pracodawcê), w zale¿noœci od liczby grup szkoleniowych i liczby szkolonych
zawodników oraz kwalifikacji zawodowych szkoleniowca. Trenerzy Wojewódzkiego
Zespo³u Metodyczno Szkoleniowego posiadaj¹cy minimum II kl. trenersk¹
(do 4 osób) mog¹ otrzymaæ wynagrodzenie do 2 800 z³ miesiêcznie brutto, plus
pochodne na zasadach jak wy¿ej (dotycz¹cych kierownika wyszkolenia).
8. Trenerzy koordynatorzy oraz trenerzy wspó³pracuj¹cy w poszczególnych sportach
mog¹ otrzymywaæ wynagrodzenie rycza³towe, ustalane corocznie – uzale¿nione od
posiadanych kwalifikacji, liczby szkolonych zawodników oraz specyfiki sportu,
z naliczonego dla wiss funduszu p³ac. Trenerzy koordynatorzy sportów powinni
posiadaæ minimum II klasê trenersk¹ i mog¹ otrzymaæ w roku 2011 do 1100 z³.
miesiêcznie brutto, plus pochodne, w zale¿noœci od liczby szkolonych zawodników
i kwalifikacji zawodowych oraz wysokoœci œrodków posiadanych przez

4.1. Zasady ogólne
1. Ministerstwo Sportu i Turystyki okreœla wykaz sportów, limity zawodników
oraz zasady realizacji zadañ wynikaj¹cych z Systemu Sportu M³odzie¿owego.
2. Wiss realizuj¹ zadania ponadklubowe, wojewódzkie oraz ponadwojewódzkie
zwi¹zane z Systemem Sportu M³odzie¿owego.
4.2. Za³o¿enia szkoleniowo-finansowe
1. Wiss szkol¹ g³ównie zawodniczki i zawodników w kategorii wiekowej juniora
i juniora m³odszego oraz m³odzie¿owca w sportach olimpijskich, a za zgod¹
w³aœciwego polskiego zwi¹zku sportowego równie¿ zawodników o jeden rok
m³odszych (wybitnie uzdolnionych m³odzików) realizuj¹c zadania ponadklubowe.
Do 15% limitu miejsc dodatkowych mo¿na przeznaczyæ na szkolenie w sportach
nieolimpijskich.
2. Plany szkoleniowe, imienne sk³ady kadr wojewódzkich oraz wykazy trenerów
koordynatorów i trenerów wspó³pracuj¹cych zatwierdza kierownik wyszkolenia ds.
m³odzie¿y w³aœciwego pzs, na wniosek wiss, w uzgodnieniu z odpowiednim
wojewódzkim zwi¹zkiem sportowym. Do rezerw kadr wojewódzkich mo¿na powo³aæ
maksymalnie do 50 % liczby zawodników w danej kadrze. W sportach
indywidualnych przy grupach licz¹cych do 5 osób w³¹cznie rezerwa mo¿e wynosiæ do
100% puli miejsc. W indywidualnie uzasadnionych przypadkach decyzjê
o zwiêkszeniu limitu rezerwy kadry wojewódzkiej podejmuje kierownik wyszkolenia
wiss. W uzasadnionych przypadkach, np. gry sportowe, dopuszcza siê, w celu
zapewnienia prawid³owoœci procesu szkoleniowego, zwiêkszenie liczby szkolonych
zawodników, kosztem œredniej liczby dni szkoleniowych (50 lub 30), przy
zachowaniu limitu osobodni na dany sport.
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W limicie 75,00 z³ na osobodzieñ mieszcz¹ siê g³ównie koszty:
- zakwaterowania i wy¿ywienia zawodników i trenerów,
- wynagrodzeñ trenerów i instruktorów podczas zgrupowañ i konsultacji,
- wynajmu obiektów sportowych,
- zakupu paliwa niezbêdnego do prowadzenia zajêæ,
- zakupu niezbêdnych leków*,
-zakupu drobnego sprzêtu sportowego niezbêdnego do prawid³owego
prowadzania zajêæ (uzgodnionego z wiss),
- przejazdu trenerów,
- przewozu sprzêtu sportowego (w uzasadnionych przypadkach).
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stowarzyszenie. Instruktorzy zatrudnieni na stanowiskach koordynatorów mog¹
otrzymaæ w roku 2011 do 800 z³ miesiêcznie brutto, plus pochodne. W przypadku
trenerów wspó³pracuj¹cych - odpowiednio do 600 z³ dla trenerów II klasy i do 400 z³
dla instruktorów.
9. Osoby prowadz¹ce interdyscyplinarne prace organizacyjne i finansowe w wiss mog¹
z kosztów obs³ugi realizacji zadania otrzymaæ z tego tytu³u rycza³t do 2 500 z³
miesiêcznie brutto, plus pochodne proporcjonalnie do zakresu wykonywanych
czynnoœci oraz ponoszonej odpowiedzialnoœci.
10 Trenerom Wojewódzkiego Zespo³u Metodyczno Szkoleniowego, trenerom
koordynatorom oraz trenerom wspó³pracuj¹cym mo¿na dofinansowaæ
(maksymalnie do 50%) proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych z pozycji
szkolenia - po konsultacji z DSW.
11 Organizacjê zadañ szkoleniowych za granic¹ dopuszcza siê tylko w szczególnie
uzasadnionych przypadkach (za zgod¹ DSW), g³ównie w pañstwach
przygranicznych, w celu np. zapewnienia lepszych warunków szkoleniowych, przy
porównywalnych kosztach realizacji zadania jak w kraju, oraz w przypadku, gdy za
granic¹ istnieje mo¿liwoœæ ³¹czenia grup szkoleniowych (pozyskania
sparingpartnerów), podnosz¹ca efektywnoœæ szkolenia.
12 Szkolenie realizowane przez pzs mo¿e byæ dofinansowane przez wiss do kwoty
75,00 z³ dziennie na zawodnika, na zasadach obustronnie uzgodnionych, ale pod
warunkiem ujêcia zadania w zatwierdzonym rocznym planie szkolenia
wojewódzkiego dla danego sportu, uzgodnionym z pzs i zatwierdzonym przez DSW.
W ramach podanej kwoty dofinansowuje siê g³ównie zakwaterowanie i wy¿ywienie
zawodników. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ dofinansowania kosztów podró¿y trenerów
lub transportu sprzêtu.
13 Zaoszczêdzone œrodki (ze stawki 75,00 z³ dziennie na zawodnika) mog¹ byæ
przeznaczone na zwiêkszenie liczby dni szkolenia, powiêkszenie liczby szkolonych
zawodników lub zakup sprzêtu (rozliczenie zakupu sprzêtu w pozycji V – Sprzêt
sportowy – pod warunkiem zrealizowania limitu osobodni). Powsta³e oszczêdnoœci
nie mog¹ byæ wynikiem niew³aœciwych warunków zakwaterowania i wy¿ywienia
zawodników lub z³ej organizacji procesu szkolenia.
14 Okres przeprowadzania badañ lekarskich lub diagnostycznych zawodników kadr
wojewódzkich mo¿na traktowaæ jako konsultacjê.
15 W zespo³owych grach sportowych w KWJ szkoleni bêd¹ w 2011 r. zawodnicy
i zawodniczki z nastêpuj¹cych roczników:
- koszykówka
- 1996-97
- pi³ka rêczna
- K-1996, M-1995 – od 01.09 K-1997, M-1996 (do 4 osób
wybitnie uzdolnieni o rok m³odsi)
- pi³ka siatkowa: halowa - K-1997, M-1996
pla¿owa - 1994-1995
- pi³ka no¿na K
- 1995-1997 – od 15.07. 1996-1998
- hokej na trawie
- 1995-1996 do 30% 1994
- rugby
- 1994-1995 (od 1.08. – 1995-1996)
- hokej na lodzie
- 1994-1995 (do 31.03 – 1993-1994)
16. Na zgrupowaniach organizowanych dla zawodników z minimum dwóch sportów lub
przy du¿ej liczbie zawodników (pow. 50) – dopuszcza siê (za zgod¹ kierownictwa
wiss) sfinansowanie udzia³u kierownika zgrupowania (koszty wy¿ywienia,
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zakwaterowania i dojazdu na zasadach ogólnych).
17. G³ównym okresem szkolenia zawodników powo³anych do kadr wojewódzkich
s¹ ferie zimowe oraz wakacje letnie. Zaleca siê organizowaæ w ramach szkolenia
minimum jedno obligatoryjne letnie zgrupowanie i jedno zgrupowanie zimowe.
Dopuszcza siê maksymalnie 3 konsultacje startowe ze œrodków FRKF.
18. Œrodki przewidziane w planie na zakup sprzêtu sportowego mo¿na przeznaczyæ
jedynie dla sportów olimpijskich lub zakup sprzêtu interdyscyplinarnego (bez
strojów do gier zespo³owych).
19. Na 14 dni przed organizowan¹ konferencj¹ szkoleniow¹ wiss informuje MSiT oraz
Polsk¹ Federacjê Sportu M³odzie¿owego o terminie, miejscu i programie szkolenia
bezpoœrednich realizatorów zadañ (trenerzy oraz osoby obs³uguj¹ce zadanie).
Uwaga!!!: 50 i 30 dni szkolenia oraz stawkê naliczeniow¹ 75 z³, nale¿y rozumieæ jako
œredni¹ liczbê dni szkoleniowych oraz œredni¹ stawkê w roku (w przeliczeniu na
jednego zawodnika).

5. Organizacja szkolenia m³odzie¿y uzdolnionej sportowo w placówkach
szkolenia sportowego w 2011 roku.
Realizatorami tego zadania bêd¹ pzs, Rada G³ówna Krajowego Zrzeszenia Ludowem
Zespo³y Sportowe, Zarz¹d G³ówny Akademickiego Zwi¹zku Sportowego, Wojskowa
Federacja Sportu, kluby sportowe dzia³aj¹ce w œrodowisku akademickim.
5.1. Zasady ogólne
1. Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowuje szkolenie sportowe m³odzie¿y
uzdolnionej realizowane w placówkach szkolnictwa sportowego: publicznych
szko³ach mistrzostwa sportowego (sms), niepublicznych szko³ach mistrzostwa
sportowego (nsms), oœrodkach szkolenia sportowego m³odzie¿y polskich zwi¹zków
sportowych (ossm), licealnych oœrodkach szkolenia sportowego m³odzie¿y (lossm),
gimnazjalnych oœrodkach szkolenia sportowego m³odzie¿y (gossm), oœrodkach
szkolenia sportowego m³odzie¿y KZ LZS (ossm LZS), oœrodkach szkolenia
sportowego m³odzie¿y WFS (wcss) i akademickich centrach szkolenia sportowego
(acss).
2. Szkoleniem w tych placówkach sms, nsms, ossm, gossm, lossm mog¹ byæ objêci
zawodnicy, którzy:
! spe³nili kryteria naboru do placówki szkolenia sportowego;
! zostali zatwierdzeni przez w³aœciwy pzs, jako spe³niaj¹cy kryteria finansowania;
! legitymuj¹ siê minimum II klas¹ sportow¹ (zgodnie z regulaminami pzs);
! spe³niaj¹ warunki okreœlone w ogólnych zasadach szkolenia ze œrodków FRKF (str. 6)
3. Wstêpny wniosek o dofinansowanie placówki szkoleniowej (zawieraj¹cy
kompleksow¹ koncepcjê rozwoju i strukturê szkolenia w pzs) winien byæ z³o¿ony
najpóŸniej w sierpniu roku poprzedzaj¹cego rozpoczêcie dzia³alnoœci placówki
realizuj¹cej szkolenie m³odzie¿y uzdolnionej z udzia³em œrodków FRKF.
4. Zawodnicy mog¹ uczestniczyæ w programie szkolenia m³odzie¿y uzdolnionej
sportowo w ossm do 20 roku ¿ycia, w sms, nsms, lossm z udzia³em œrodków FRKF do
czasu ukoñczenia szko³y ponadgimnazjalnej. W uzasadnionych przypadkach, na
wniosek pzs, okres szkolenia absolwentów placówek szkolnictwa sportowego mo¿e
byæ wyd³u¿ony do koñca roku kalendarzowego (w ramach przyznanych œrodków).
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Dotyczy to zawodników, którzy w ostatnim roku startów zdobyli miejsca fina³owe
w MŒJ lub MEJ (I-VIII), a pzs wyra¿¹ zgodê na ich szkolenie w placówce szkolnictwa
sportowego zamiast szkolenia w kadrze m³odzie¿owej Polski lub kadrze narodowej
seniorów.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach DSW, na wniosek pzs, mo¿e udzieliæ
zgody na odst¹pienie od warunku posiadania II klasy sportowej przez uczniów klas
pierwszych sms, nsms i ossm, którzy uzyskaj¹ bardzo wysokie wyniki testów
sprawnoœciowych, kwalifikuj¹cych do szkolenia w placówce.
6. Zawodnicy w okresie szkolenia we wszystkich typach placówek szkolnictwa
i szkolenia sportowego, niezale¿nie od kategorii wiekowej, nie mog¹ zmieniaæ barw
klubowych. W przypadku zmiany barw klubowych zostanie wstrzymane
dofinansowanie danego zawodnika ze œrodków FRKF.
7. Wysokoœæ œrodków FRKF dla poszczególnych zleceniobiorców na organizacjê
szkolenia m³odzie¿y uzdolnionej sportowo w sms, nsms i ossm wyliczana jest
corocznie w DSW na podstawie oceny ka¿dego zawodnika-ucznia uczestnicz¹cego
w programie szkolenia i absolwenta, obejmuj¹cej klasyfikacjê sportow¹,
przynale¿noœæ do kadr pzs, wyniki Miêdzynarodowego Testu Sprawnoœci Fizycznej,
realizacjê planów szkoleniowo-startowych oraz lokatê w g³ównej imprezie sportowej
w ocenianym roku szkolnym. Oceny ka¿dego zawodnika dokonuje siê na podstawie
potwierdzonego przez odpowiedni zwi¹zek sportowy wykazu uczniów wed³ug wzoru
opracowanego w DSW. Wykaz uczniów obejmuje wszystkich uczniów
i absolwentów w ocenianym roku kalendarzowym oraz absolwentów z 4 lat
poprzednich.
8. Powy¿sza kwota mo¿e byæ powiêkszona o œrodki przeznaczone na dofinansowanie
obs³ugi administracyjnej w wysokoœci do 50.000 z³ rocznie dla ossm, gossm i lossm
i 250.000 z³ rocznie dla nsms.
9. W placówkach szkolenia sportowego w grach zespo³owych pzs mo¿e rozliczyæ
imprezy zgodnie z preliminarzem rozgrywek. Polski zwi¹zek sportowy musi jednak
przekazaæ kalendarz rozgrywek do DSW (do umowy), a poz. 3 i 4 planu mog¹ byæ
rozliczone pod jedn¹ pozycj¹. W przypadku ich zmiany powinien przed³o¿yæ nowy
terminarz rozgrywek. W rozliczeniu powinien byæ ponadto przed³o¿ony wykaz
zawodników uprawnionych do szkolenia, którzy w tych rozgrywkach uczestniczyli.
10. W placówkach szkolenia sportowego nie finansuje siê zgrupowañ kadr narodowych.
11. Podczas organizacji zgrupowañ, tzw. miejscowych dla lossm i gossm, obowi¹zuje
udzia³ œrodków w³asnych w tym dop³aty do wy¿ywienia i zakwaterowania do 50%
kosztów bezpoœrednich ze œrodków FRKF.
5.2. Za³o¿enia organizacyjno-finansowe szkolenia w publicznych i niepublicznych
szko³ach mistrzostwa sportowego oraz w oœrodkach szkolenia sportowego m³odzie¿y
polskich zwi¹zków sportowych gimnazjalnych i licealnych oœrodkach szkolenia
sportowego w zespo³owych grach sportowych.
W roku 2011 ze œrodków FRKF dofinansowany bêdzie proces szkolenia dla blisko 1500
uczniów sms i 300 zawodników nsms (cz³onków kadr pzs). Szkolenie w oœrodkach
szkolenia sportowego m³odzie¿y w sportach indywidualnych oraz w gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych oœrodkach szkolenia w zespo³owych grach sportowych (ossm,
gossm i lossm) realizowane bêdzie dla ok. 5000 zawodniczek i zawodników.
1. Polskie zwi¹zki sportowe ubiegaj¹ce siê o organizacjê szkolenia m³odzie¿y
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uzdolnionej sportowo w sms, nsms, ossm, gossm i lossm z udzia³em œrodków FRKF,
sk³adaj¹ w DSW Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek zawieraj¹cy:
a. Uchwa³y porozumienia i umowy dotycz¹ce powo³ania placówki wraz z okreœleniem
praw i kompetencji zarówno placówki jak i pzs

* samorz¹d jest organem prowadz¹cym dla SMS, a pzs dla pozosta³ych placówek
a. proponowany termin rozpoczêcia realizacji szkolenia w organizowanej placówce,
b. wieloletni program szkolenia sportowego dostosowany do wieku zawodników,
spe³niaj¹cy wymagania rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8
czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do u¿ytku w szkole programów wychowania
przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do u¿ytku szkolnego
podrêczników (Dz.U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730) oraz ramowy roczny program
szkolenia,
c. statut (jednostki na bazie której tworzony jest oœrodek) i regulamin placówki,
d. wykaz i warunki korzystania z obiektów i urz¹dzeñ sportowych w placówce, wraz
z adresami obiektów, na których odbywa siê szkolenie stacjonarne,
e. informacjê o warunkach opieki medycznej i odnowy biologicznej w placówce;
f. imienn¹ listê zawodników wg wzoru nr 16,
g. wykaz kadry trenerskiej (wykszta³cenie, praktyka zawodowa, klasa trenerska),
h. wstêpn¹ kalkulacjê kosztów bezpoœrednich i poœrednich dzia³alnoœci placówki,
z uwzglêdnieniem œrodków FRKF, œrodków w³asnych i pochodz¹cych z innych
Ÿróde³,
i. inn¹ dokumentacjê okreœlon¹ w warunkach konkursu na dofinansowanie zadañ
ze œrodków FRKF i w zasadach ogólnych.
2. Polski zwi¹zek sportowy powinien mieæ w swojej dokumentacji (do wgl¹du
na ¿yczenie Ministerstwa Sportu i Turystyki):
a. wzór umowy trójstronnej pomiêdzy pzs a klubem macierzystym zawodnika-ucznia
i rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia reguluj¹cej stosunki prawno-finansowe
ww. podmiotów w trakcie szkolenia w placówce i po jej zakoñczeniu, w tym m.in.
wysokoœæ odp³atnoœci za udzia³ w programie szkoleniowym, udzia³ w placówce,
w kosztach wynikaj¹cych ze zmiany barw klubowych w okresie po zakoñczeniu
szkolenia w placówce, itp.,
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b. umowy z w³aœcicielami wszystkich pomieszczeñ, obiektów sportowych, socjalnobytowych i odnowy biologicznej niezbêdnych do dzia³alnoœci placówki,
c. inn¹ dokumentacjê wymagan¹ rozporz¹dzeniem Ministra Sportu i Turystyki
w sprawie dofinansowania zadañ ze œrodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
3. Wieloletni program szkolenia powinien zawieraæ m.in.:
! kryteria kwalifikacji do szko³y mistrzostwa sportowego,
! proporcje obci¹¿eñ wszechstronnych, ukierunkowanych i specjalistycznych
w poszczególnych latach nauki/etapach szkolenia sportowego,
! wykaz sprawdzianów po poszczególnych etapach szkolenia sportowego,
! wykaz zawodów i startów kontrolnych, w których winni uczestniczyæ uczniowie
zawodnicy na poszczególnych etapach szkolenia,
! poziom sportowy, który powinni osi¹gn¹æ uczniowie-zawodnicy przechodz¹cy
na wy¿szy etap szkolenia,
4. Wymagana dokumentacja na rok 2011 dla zleceniobiorców ju¿ funkcjonuj¹cych
w programie szkolenia m³odzie¿y uzdolnionej sportowo w placówkach szkolnictwa
i szkolenia sportowego powinny zawieraæ informacjê jak w pkt. 1. b-i. oraz dla sms,
nsms dokumentacjê wynikaj¹ca z rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz
dzia³ania klas i szkó³ sportowych oraz szkó³ mistrzostwa sportowego (Dz. U. Nr 126,
poz. 1078):
Powy¿sze plany winny zawieraæ równie¿:
! nazwiska i imiona, klasê trenersk¹ szkoleniowców bezpoœrednio realizuj¹cych

5. Placówki szkolnictwa sportowego mog¹ organizowaæ zgrupowania lub konsultacje
szkoleniowe w okresie wakacji letnich oraz innych przerw w nauce.
6. Dokumentacja szkoleniowa powinna byæ zatwierdzona przez polski zwi¹zek
sportowy, a w sms i nsms równie¿ przez dyrektora/kierownika placówki
szkoleniowej.
7. Przekazywanie przez pzs œrodków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na
szkolenie sportowe w publicznych placówkach oœwiatowych (publiczne szko³y
mistrzostwa sportowego i inne szko³y, dla których organem prowadz¹cym jest
jednostka samorz¹du terytorialnego), winno odbywaæ siê za poœrednictwem jednostek
samorz¹du terytorialnego, tj. organów tworz¹cych i prowadz¹cych te szko³y.
Otrzymane z polskich zwi¹zków sportowych œrodki przeznaczone na realizacjê w/w
zadañ powinny byæ ujmowane w bud¿ecie w³aœciwej jednostki samorz¹dowej,
a wydatki – w planie finansowym szko³y z uwzglêdnieniem prowadzenia
wyodrêbnionej ewidencji w odniesieniu do tych œrodków (rozporz¹dzenie Ministra
Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek
bud¿etowych, zak³adów bud¿etowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu
postêpowania przy przekszta³caniu w inn¹ formê organizacyjno-prawn¹ – Dz. U. Nr
116, poz. 783, z póŸn. zm).
8. Szczegó³owe warunki wspó³pracy pomiêdzy organem prowadz¹cym placówkê
szkolnictwa sportowego a polskim zwi¹zkiem sportowym powinny byæ okreœlone
w porozumieniu zawartym pomiêdzy tymi jednostkami.
9. W celu przed³u¿enia okresu szkolenia sportowego, organy prowadz¹ce sms i nsms,
mog¹ tworzyæ zespo³y szkó³.

szkolenie w danej grupie,
! nazwisko i imiê szkoleniowca koordynuj¹cego szkolenie sportowe realizowane

we wszystkich placówkach, w których prowadzone jest szkolenie w tym sporcie,
! nazwisko i imiê przedstawiciela pzs odpowiedzialnego za placówki szkolnictwa
sportowego.
5.3 Funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkó³ mistrzostwa sportowego
1. Dofinansowanie szkolenia sportowego w publicznych i niepublicznych
szko³ach/zespo³ach szkó³ mistrzostwa sportowego obejmuje wymiar szkolenia
powy¿ej minimalnej liczby godzin (16) wynikaj¹cej z rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz
dzia³ania klas i szkó³ sportowych oraz szkó³ mistrzostwa sportowego.
2. Uczniów nie kwalifikuj¹cych siê do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie
opinii trenera lub instruktora prowadz¹cego zajêcia i opinii lekarza, przenosi siê
od nowego roku szkolnego do klasy lub szko³y dzia³aj¹cej na zasadach ogólnych.
3. Dla uczniów dwóch ostatnich klas szkó³ ponadgimnazjalnych mo¿e byæ prowadzony
kurs instruktorski lub sêdziowski w uprawianego przez nich sportu, kurs odnowy
biologicznej, mened¿erski lub w innej specjalnoœci przydatnej w pracy zawodowej
zwi¹zanej ze sportem (dofinansowywany do 50 % ze œrodków FRKF + pozosta³e œrodki w³asne).
4. Wyliczona wysokoœæ kwoty na organizacjê szkolenia m³odzie¿y uzdolnionej
sportowo w placówkach szkolnictwa sportowego przeznaczona jest na realizacjê
przedsiêwziêæ w ci¹gu ca³ego roku kalendarzowego (równie¿ w okresie wolnym
od nauki).
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5.4. Za³o¿enia organizacyjno-finansowe szkolenia w oœrodkach szkolenia sportowego
m³odzie¿y Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe
W oœrodkach Krajowego Zrzeszenia LZS, w których dofinansowywane bêdzie szkolenie
(oko³o 650) zawodników zatwierdzonych przez kierowników wyszkolenia w³aœciwych
pzs, z wyznaczonymi zadaniami wynikowymi (tak jak w sms).
Bêd¹ to g³ównie zawodnicy w kategoriach juniora m³odszego i juniora z mo¿liwoœci¹
rozszerzenia o szczególnie uzdolnionych zawodników sportów olimpijskich w kategorii
m³odzie¿owca, a za zgod¹ w³aœciwego polskiego zwi¹zku sportowego równie¿
zawodnicy poni¿ej limitu wieku juniora m³odszego (wybitnie uzdolnieni m³odzicy).
W³¹czanie nowych zawodników do dofinansowania ich procesu szkoleniowego,
w miejsce skreœlonych, mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie od pocz¹tku kolejnego kwarta³u
roku szkoleniowego po uzyskaniu akceptacji w³aœciwego pzs.
Wymagana dokumentacja na rok 2011 dla zleceniobiorców funkcjonuj¹cych
w programie szkolenia m³odzie¿y w oœrodkach szkolenia sportowego:
a) uchwa³a Zarz¹du dotycz¹c¹ prowadzenia szkolenia w ossm wraz z ich wykazem,
b) statut lub regulamin oœrodka ze wskazaniem jego prawnego reprezentanta,
c) wykaz i warunki korzystania z obiektów i urz¹dzeñ sportowych w ossm, z adresami
obiektów, na których odbywa siê szkolenie stacjonarne,
d) umowy poszczególnych ossm z w³aœcicielami wszystkich pomieszczeñ, obiektów
sportowych, socjalno-bytowych i odnowy biologicznej niezbêdnych do dzia³alnoœci
ossm,
e) informacja o warunkach opieki medycznej i odnowy biologicznej w ossm,
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f) nazwisko i imiê szkoleniowca koordynuj¹cego szkolenie sportowe realizowane we
wszystkich ossm, w których prowadzone jest szkolenie w tym sporcie,
g) nazwisko i imiê przedstawiciela stowarzyszenia odpowiedzialnego za placówki
szkolnictwa sportowego,
h) aktualny wykaz zawodników poszczególnych ossm wg stanu na dzieñ 01.01.2011 r.
wg wzoru nr 16
i) wykaz kadry trenerskiej (nr licencji pzs, wykszta³cenie, praktyka zawodowa, klasa
trenerska),
j) dokumentacjê dotycz¹c szkolenia sportowego:
- oœwiadczenie, ¿e oœrodek szkolenia sportowego m³odzie¿y posiada lub prawnie
wykorzystuje obiekty lub urz¹dzenia niezbêdne do realizacji szkolenia sportowego,
- plany szkolenia sportowego na rok 2011:
- zawodników objêtych szkoleniem w poszczególnych kadrach pzs,
- grup szkoleniowych pozosta³ych zawodników.
Powy¿sze plany winny zawieraæ równie¿ nazwiska i imiona, klasê trenersk¹
szkoleniowców bezpoœrednio realizuj¹cych szkolenie w danej grupie,
k) inn¹ dokumentacjê wymagan¹ rozporz¹dzeniem Ministra Sportu i Turystyki
w sprawie dofinansowania zadañ ze œrodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
5.5. Za³o¿enia organizacyjno-finansowe szkolenia w akademickich centrach szkolenia
sportowego i w wojskowych centrach szkolenia sportowego
1. Ogólnokrajowe stowarzyszenia dzia³aj¹ce w zakresie kultury fizycznej i sportu
kwalifikowanego w œrodowisku akademickim lub kluby sportowe posiadaj¹ce
certyfikat acss, ubiegaj¹ce siê o dofinansowanie ze œrodków FRKF szkolenia
m³odzie¿y uzdolnionej sportowo w acss w danym roku oraz Wojskowa Federacja
Sportu, ubiegaj¹c siê o dofinansowanie ze œrodków FRKF szkolenia m³odzie¿y
uzdolnionej sportowo w wcss w danym roku, sk³ada udokumentowany wniosek .
2. W szkoleniu w ramach acss mog¹ uczestniczyæ zawodnicy w kategorii m³odzie¿owca
(od 19 r.¿) i zawodnicy-studenci (do 28 r.¿.), cz³onkowie kadry narodowej wskazani
przez w³aœciwy pzs i legitymuj¹cy siê udokumentowanym wynikiem sportowym
(miejsca 1-32 MŒ, 1-16 ME, 1-8 AMŒ, EYOF, MIO, UNI i PŒ oraz 1-3 ostatnich
MPS). W uzasadnionych przypadkach, na wniosek w³aœciwego pzs, za zgod¹ Ministra
Sportu i Turystyki, w akademickich centrach szkolenia sportowego mog¹ byæ szkoleni
równie¿ inni szczególnie uzdolnieni zawodnicy. Szkolenie to mo¿e byæ
dofinansowane ze œrodków bud¿etu pañstwa, bêd¹cych w dyspozycji pzs.
3. W szkoleniu w ramach wcss mog¹ uczestniczyæ zawodnicy w kadry narodowej
w kategoriach juniorów m³odszych, juniorów i m³odzie¿owców wskazani przez
w³aœciwy pzs i legitymuj¹cy siê udokumentowanym wynikiem sportowym (miejsca
1-32 MŒ, 1-16 ME, 1-8 WMŒ, EYOF, MIO, UNI i PŒ oraz 1-3 ostatnich MPS).
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek w³aœciwego pzs, za zgod¹ Ministra Sportu
i Turystyki, w wojskowych centrach szkolenia sportowego mog¹ byæ szkoleni
równie¿ inni szczególnie uzdolnieni zawodnicy. Szkolenie to mo¿e byæ
dofinansowane ze œrodków bud¿etu pañstwa, bêd¹cych w dyspozycji pzs.
4. Zawodnicy objêci programem szkolenia kadry narodowej Klub Polska Londyn 2012
i Klub Polska Soczi 2014 nie mog¹ uczestniczyæ w szkoleniu w ramach acss i wcss.
5. Dokumentacja na rok 2011 wymagana w programie szkolenia m³odzie¿y
w akademickich centrach szkolenia sportowego i wojskowych centrach szkolenia
sportowego:
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a) uchwa³a Zarz¹du dotycz¹c¹ prowadzenia szkolenia w acss/wcss wraz z ich
wykazem,
b) statut lub regulamin acss/wcss ze wskazaniem jego prawnego reprezentanta,
c) wykaz i warunki korzystania z obiektów i urz¹dzeñ sportowych w acss/wcss,
z adresami obiektów, na których odbywa siê szkolenie stacjonarne,
d) umowy poszczególnych acss/wcss s z w³aœcicielami wszystkich pomieszczeñ,
obiektów sportowych, socjalno-bytowych i odnowy biologicznej niezbêdnych
do dzia³alnoœci acss/wcss,
e) informacja o warunkach opieki medycznej i odnowy biologicznej w acss/wcss,
f) nazwisko i imiê szkoleniowca koordynuj¹cego szkolenie sportowe realizowane
we wszystkich acss/wcss, w których prowadzone jest szkolenie w tym sporcie,
g) nazwisko i imiê osoby odpowiedzialnej za szkolenie w acss/wcss,
h) aktualny wykaz zawodników poszczególnych acss/wcss wg stanu na dzieñ
01.01.2011 r., zatwierdzony przez pzs;
i) zasady kwalifikacji zawodników do szkolenia z informacj¹ o udziale w kadrze
narodowej, wyniku sportowym, wieku;
j) wykaz kadry trenerskiej (nr licencji pzs, wykszta³cenie, praktyka zawodowa, klasa
trenerska),
k) dokumentacjê dotycz¹c¹ szkolenia sportowego:
· oœwiadczenie, ¿e acss/wcss posiada lub prawnie wykorzystuje obiekty lub urz¹dzenia
niezbêdne do realizacji szkolenia sportowego,
· plany szkolenia sportowego na rok 2011, zaakceptowane przez pzs,
· wykaz zawodników objêtych szkoleniem w poszczególnych kadrach pzs;
Powy¿sze dokumenty winny zawieraæ równie¿ nazwiska i imiona, nr licencji pzs, klasê
trenersk¹ szkoleniowców bezpoœrednio realizuj¹cych szkolenie w danej grupie,
l) inn¹ dokumentacjê wymagan¹ rozporz¹dzeniem Ministra Sportu i Turystyki
w sprawie dofinansowania zadañ ze œrodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
6. Zgrupowania i konsultacje zagraniczne w ramach programu szkolenia w acss lub wcss
mog¹ byæ organizowane tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych specyfik¹
szkolenia sportowego, ka¿dorazowo za zgod¹ MSiT, na wniosek w³aœciwego pzs.
7. Wszelkie zmiany w przed³o¿onych planach szkoleniowych, nastêpuj¹ce podczas
realizacji zadania (np. zmiana terminu i miejsca zgrupowania oraz startu krajowego
lub zagranicznego, nazwisk zawodników i trenerów, liczby szkolonych zawodników,
asortymentu sprzêtu sportowego, itp) musz¹ byæ zaakceptowane przez w³aœciwy
polski zwi¹zek sportowy.
5.6. Przygotowanie i udzia³ reprezentacji Polski w zawodach miêdzynarodowych w
kategoriach juniorów i m³odzie¿owców
1. G³ównym zadaniem programu jest Olimpijski Festiwal M³odzie¿y Europy (EYOF) impreza cykliczna, odbywaj¹c¹ siê co dwa lata, powo³ana z potrzeby stworzenia
m³odym europejskim zawodnikom odpowiednika igrzysk azjatyckich, afrykañskich,
czy panamerykañskich. Festiwal obywa siê w 6 zimowych i 9 letnich sportach.
2. PKOl koordynuje organizacyjnie przedsiêwziêcie i zg³oszenia sportowe reprezentacji
oraz zabezpiecza strój reprezentacyjny.
3. Uczestnikami s¹ najlepsi zawodnicy typowani przez pzs, zg³oszeni do udzia³u przez
PKOl.
4. W³aœciwe polskie zwi¹zki sportowe sk³adaj¹ do DSW wniosek dotycz¹cy udzia³u
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zawodników w EYOF lub przygotowania zawodników do innych startów
w reprezentacji Polski, zgodnie z ogólnymi zasadami przyjêtymi dla dofinansowania
zadañ z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Program „Talent” – indywidualne dofinansowanie szkolenia zawodników kadry
narodowej
Celem programu jest rozszerzenie finansowego wsparcia szkolenia zawodników kadry
narodowej w sportach bêd¹cych w programie igrzysk olimpijskich, którzy nie zostali
objêci szkoleniem w sms, nsms, ossm, acss i wcss.
Zasady programu:
1. Sporty objête programem: wszystkie sporty indywidualne uwzglêdnione w programie
letnich i zimowych igrzysk olimpijskich;
2. Liczba zawodników/czek w danym sporcie objêta dofinansowaniem: ok. 300 osób,
w sportach indywidualnych – do 10 osób wskazanych przez w³aœciwy pzs;
3. Wysokoœæ dofinansowania: do 20 000z³ na zawodnika w skali roku, proporcjonalna do
okresu szkolenia;
4. Warunki szkolenia:
a) cz³onkostwo w kadrze narodowej w danej kategorii wiekowej;
b) wiek zawodnika: kategoria juniora m³odszego, juniora i m³odzie¿owca;
5. Zasady finansowania: dofinansowanie zadania obywaæ siê bêdzie zgodnie z zasadami
okreœlonymi w rozporz¹dzeniu Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania
zadañ ze œrodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
6. Wnioskodawca – polski zwi¹zek sportowy - jest zobowi¹zany z³o¿yæ wniosek
na powierzenie realizacji zadania pañstwowego z œrodków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej, wraz z nastêpuj¹cymi za³¹cznikami:
a) wykazem zawodników/czek objêtych programem;
b) planami szkolenia sportowego na dany rok;
c) wykazem kadry szkoleniowej (wykszta³cenie, praktyka zawodowa, klas trenerska);
d) nazwisko i imiê przedstawiciela pzs odpowiedzialnego za szkolenia m³odzie¿y.
7. Realizatorem zadania jest pzs, poprzez klub, którego cz³onkiem jest zawodnik objêty
programem dofinansowania, na zasadach okreœlonych dla szkolenia m³odzie¿y
uzdolnionej w oœrodkach szkolenia sportowego.
8. W ramach programu pzs w sportowych grach zespo³owych mog¹ ubiegaæ siê
o dofinansowanie szkolenia wybitnie uzdolnionych zawodników (do 30 osób)
w formie oœrodka szkolenia sportowego o charakterze konsultacyjnym. Kwota
dofinansowania wynosi do 300 000 z³.
5.7. Program przygotowañ i udzia³u akademickiej reprezentacji Polski
w uniwersjadach oraz akademickich mistrzostwach œwiata w sportach letnich
i zimowych. Zadanie realizowane bêdzie przez Zarz¹d G³ówny Akademickiego Zwi¹zku
Sportowego (ZG AZS) przy wspó³udziale pzs. Program skierowany jest do sportowców
– studentów, do 28 roku ¿ycia (zgodnie z regulaminami FISU - Miêdzynarodowej
Federacji Sportu Akademickiego), spe³niaj¹cych kryteria sportowe opracowane przez
pzs oraz ZG AZS. Zadania realizowane w tym zakresie dotycz¹ przygotowañ oraz startu
reprezentacji w letnich i zimowych uniwersjadach oraz akademickich mistrzostwach
œwiata.
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Za³o¿enia ogólne
1. Program ma na celu wy³onienie zawodników stanowi¹cych zaplecze dla szkolenia
olimpijskiego oraz promowanie wœród m³odzie¿y studenckiej do udzia³u
w œwiatowym ruchu sportu studenckiego i jego imprezach mistrzowskich. Udzia³
reprezentacji Polski w uniwersjadach i akademickich mistrzostw œwiata (AMŒ)
w latach ubieg³ych przyczyni³ siê do promocji Polski na arenie miêdzynarodowej.
Istotnym za³o¿eniem jest utrzymanie wysokiej pozycji Polski w tym obszarze,
wyra¿anego pozycj¹ w klasyfikacji medalowej uniwersjad i akademickich mistrzostw
œwiata.
2. Uniwersjady s¹ podstawow¹ imprez¹ w kalendarzu sportowym FISU. Odbywaj¹ siê
one co dwa lata, w latach nieparzystych. W tym samym roku rozgrywane s¹ zawody
zimowe i letnie. Akademickie mistrzostwa œwiata rozgrywane s¹, co dwa lata, w latach
parzystych.
Za³o¿enia programowo-organizacyjne
1. Zleceniobiorca powinien uwzglêdniæ we wniosku przygotowania i starty
w uniwersjadach letniej i zimowej oraz przygotowania do AMŒ.
2. Wnioskodawca jest zobowi¹zany z³o¿yæ wniosek w na powierzenie realizacji zadania
pañstwowego z œrodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie
z og³oszeniem konkursowym, z wy³¹czeniem „dodatkowych za³¹czników do wniosku
sk³adanych przez polskie zwi¹zki sportowe oraz stowarzyszenia o zasiêgu
ogólnokrajowym”.

6. Organizacja wspó³zawodnictwa sportowego m³odzie¿y udolnionej.
Zawodnicy uczestnicz¹cy w zawodach fina³owych mistrzostw Polski oraz WMM
i MMM, rozgrywanych w ramach systemu wspó³zawodnictwa sportowego dzieci
i m³odzie¿y, maj¹ obowi¹zek legitymowania siê wa¿n¹ licencj¹ w³aœciwego pzs,
a wszyscy – aktualnymi badaniami lekarskimi.
Rywalizacja prowadzona bêdzie zgodnie ze znowelizowanym regulaminem,
zamieszczonym na stronach internetowych: MSiT www.msport.gov.pl oraz
www.sportmlodziezowy.pl.
6.1. Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików (MMM)
Zawody te uznaje siê za wstêpny etap rywalizacji sportowej w podstawowych sportach.
MMM przeprowadzaj¹ wiss, z dofinansowaniem ze œrodków FRKF.
Wojewódzkie Mistrzostwa M³odzików w zespo³owych grach sportowych, prowadzone
w formie rozgrywek ligowych (koszykówka, pi³ka rêczna, pi³ka siatkowa i pi³ka no¿na)
finansowane s¹ ze œrodków w³asnych organizatorów lub œrodków samorz¹dowych
w³aœciwego województwa.
6.2. Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y – Mistrzostwa Polski Juniorów M³odszych
(OOM-MPJm³)
Wytypowane województwa prowadziæ bêd¹ eliminacje do OOM, korzystaj¹c
z dofinansowania do kosztów organizacyjnych tych zawodów ze œrodków Ministerstwa
Sportu i Turystyki – w sportach objêtych Systemem Sportu M³odzie¿owego.
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Zawody Fina³owe XVI OOM w 2011 r. odbêd¹ siê w nastêpuj¹cych województwach:
sporty zimowe
biegi prze³ajowe
sporty halowe
sporty letnie

- województwo ma³opolskie
- województwo kujawsko-pomorskie
- województwo podlaskie
- województwo mazowieckie

Terminy i miejsca zawodów fina³owych w poszczególnych sportach, organizowanych
w ramach OOM, ustalaj¹ jej organizatorzy, w uzgodnieniu z pzs.
Przy organizacji Fina³ów OOM zaleca siê stosowanie „Zasad ogólnych organizacji
Fina³ów OOM”.
6.3. Mistrzostwa Polski Juniorów (MPJ) i M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski (MMP)
Mistrzostwa te rozgrywane bêd¹ wg regulaminów i kalendarzy w³aœciwych pzs. Terminy
i miejsca MPJ organizowanych w ramach OOM ustalaj¹ jej organizatorzy,
w uzgodnieniu z pzs.
6.4. Zasady wspó³zawodnictwa ponadwojewódzkiego
1. Wspó³zawodnictwo sportowe prowadzone jest w sportach objêtych „Regulaminem
Wspó³zawodnictwa Sportowego Dzieci i M³odzie¿y” w ramach „SSM '2011”.
2. Wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia sportowe organizuj¹ eliminacje do
OOM oraz MMM, po uzgodnieniu szczegó³owego regulaminu zawodów
z w³aœciwym pzs.
3. Koszty organizacyjne MMM i eliminacji do OOM, tj. koszty wynajmu obiektów
sportowych, koszty sêdziowskie, opieki medycznej i porz¹dkowej, nagród
regulaminowych (medale, dyplomy – MMM, dyplomy – eliminacje do OOM, itp.), na
obustronnie szczegó³owo ustalonych zasadach pomiêdzy zainteresowanymi
województwami, ponosi wytypowane wiss ze œrodków FRKF.
Wskazane jest, aby na zawodach MMM i eliminacji do OOM dofinansowanych ze
œrodków FRKF obecny by³ przedstawiciel wiss. W kosztach organizacji MMM
i eliminacji do OOM mo¿na rozliczyæ równie¿ koszty delegowania kierownika
wyszkolenia lub trenerów koordynatorów.
4. Podzia³ œrodków na zawody wymienione w pkt. 3 ustalaj¹ zainteresowane
województwa. W organizacji MMM obowi¹zuje podzia³ na strefy wg „Regulaminu
Wspó³zawodnictwa Sportowego Dzieci i M³odzie¿y” w „SSM '2011” oraz
w przypadkach szczególnych (np. ³¹czenie kilku województw) - decyzja w³aœciwego
pzs.
5. Pzs, do koñca lutego 2011 r. wska¿¹ w piœmie do DSW MSiT: organizatorów zawodów
strefowych (województwo) i – w uzgodnieniu z wiss – miejsce zawodów strefowych.
6. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ ponoszenia przez wiss kosztów organizacyjnych,
w pierwszej kolejnoœci - æwieræfina³owych i pó³fina³owych rozgrywek
eliminacyjnych do OOM w grach zespo³owych w kat. juniora m³odszego, po
zakoñczeniu eliminacji wojewódzkich.
7. Stawki rycza³towe dla sêdziów okreœlone s¹ przez MSiT (patrz pkt 6.5).
8. Na wszystkich zawodach rozgrywanych w ramach „Systemu Sportu M³odzie¿owego”
(dofinansowanych ze œrodków FRKF) nie pobiera siê op³aty startowej.
9. Koszty zawodów ponadwojewódzkich, organizowanych na zasadach obustronnie
uzgodnionych pomiêdzy wiss, a zainteresowanym pzs, umieszczone i zatwierdzone
w rocznym planie szkoleniowym sportu w województwie i kalendarzu pzs,
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finansowanych ze œrodków na szkolenie sportowe, s¹ pokrywane w nastêpuj¹cy
sposób:
pzs - koszty organizacyjne;
wiss - zakwaterowanie i wy¿ywienie uczestników oraz koszty podró¿y trenerów
i transportu sprzêtu - do kwoty 70 z³ na osobê dziennie.
10. Do kosztów zawodów ponadwojewódzkich (dotyczy pkt. 9) mog¹ byæ wliczone
tylko koszty uczestnictwa cz³onków kadr wojewódzkich i ich rezerw (nie dotyczy
gier zespo³owych prowadz¹cych rywalizacjê w uk³adzie klubowym). Zawodnicy
startuj¹cy w tych zawodach zobowi¹zani s¹ równie¿ do posiadania licencji
w³aœciwych pzs lub innego dokumentu potwierdzaj¹cego przynale¿noœæ zawodnika
do danego pzs.
11. W przypadku organizacji wspólnych zawodów dla ró¿nego rodzaju grup
zawodników (ró¿nych zadañ lub programów), koszty organizacyjne pokrywane s¹
proporcjonalnie.
12. Ze œrodków FRKF mog¹ byæ dofinansowane tylko zawody eliminacyjne do fina³ów
OOM, z których nastêpuje bezpoœredni awans do fina³ów (dotyczy sportów
indywidualnych).
13 W przypadku stosowania przez pzs, w ramach eliminacji do OOM, rankingu z wielu
imprez kalendarzowych (OTK, puchary, itp.), cykl tych zawodów nie mo¿e byæ
dofinansowywany ze œrodków FRKF W takim przypadku wiss mog¹ rozliczyæ
koszty organizacji tylko jednych zawodów strefowych (uzgodnionych z pzs
i zg³oszonych do DSW MSiT do koñca lutego 2011 r.).
6.5. Zasady op³acania sêdziów na zawodach rozgrywanych w ramach SSM (oraz
z dofinansowaniem ze œrodków Ministerstwa Sportu i Turystyki) dotycz¹ce:
! zawodów eliminacyjnych i fina³owych OOM;
! zawodów wojewódzkich i miêdzywojewódzkich (m³odzików, juniorów m³odszych,
juniorów);
! Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej;
! innych zawodów dofinansowanych ze œrodków MSiT
1. Sêdziowie zamiejscowi otrzymuj¹:
! zwrot kosztów przejazdu – II klasa poci¹gu pospiesznego lub ekspresowego*,
! wy¿ywienie i zakwaterowanie
! rycza³t sêdziowski
- do 50 z³ przy zawodach do 5 godzin,
- do 65 z³ przy zawodach od 5 do 8 godzin,
- do 80 z³ przy zawodach powy¿ej 8 godzin.
2. Sêdziowie miejscowi otrzymuj¹:
! rycza³t sêdziowski
- do 50 z³ przy zawodach do 5 godzin,
- do 65 z³ przy zawodach od 5 do 8 godzin,
- do 80 z³ przy zawodach powy¿ej 8 godzin.
Podczas zawodów fina³owych OOM sêdziowie pracuj¹cy powy¿ej 5 godzin maj¹ prawo
do dodatkowego posi³ku na zasadach okreœlonych przez organizatora.
3. Sêdzia g³ówny otrzymuje:
! zwrot kosztów przejazdu – II klasa poci¹gu pospiesznego lub ekspresowego*,
! wy¿ywienie i zakwaterowanie
! rycza³t sêdziowski
- do 75 z³ przy zawodach do 5 godzin,
- do 100 z³ przy zawodach od 5 do 8 godzin,
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- do 150 z³ przy zawodach powy¿ej 8 godzin
Uwaga:
* zasady dokumentowania rozliczenia okreœla kierownik jednostki organizacyjnej
sektora finansów publicznych;
4. Informacje dodatkowe
· ka¿dy pzs wyznacza sêdziego g³ównego na zawody fina³owe OOM;
· sêdziowie musz¹ posiadaæ licencje pzs;
· liczbê sêdziów zamiejscowych nale¿y ograniczyæ do niezbêdnego minimum;
· delegat techniczny, który pe³ni jednoczeœnie funkcjê sêdziego g³ównego, otrzymuje
œwiadczenia przys³uguj¹ce sêdziemu g³ównemu;
· w przypadkach, gdy delegat techniczny znajduje siê w limicie sêdziów, okreœlonym
w regulaminie OOM, otrzymuje wówczas œwiadczenia sêdziego;
· uczestnictwo w zawodach delegata technicznego, nie ujêtego w limicie sêdziów OOM
lub innego przedstawiciela pzs, jest finansowane przez jednostkê deleguj¹c¹.

7. Koordynator wojewódzki.
7.1 Zasady zatrudniania wojewódzkiego koordynatora ds. zadañ MSiT
realizowanych na terenie województwa w 2011 r.
1. Wojewódzki koordynator ds. zadañ Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT)
realizowanych w województwach zwany dalej „koordynatorem” jest pracownikiem
wiss, zatrudnionym przez kierownika (Prezesa) wiss, w uzgodnieniu
z Departamentem Sportu Kwalifikowanego i M³odzie¿owego MSiT.
2. Koordynator zatrudniony jest na okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. na podstawie
umowy o dzie³o lub umowy zlecenia. Wysokoœæ wynagrodzenia dla koordynatora
w wiss ze œrodków FRKF mo¿e wynieœæ do 3000 z³ brutto.
3. Koordynator wykonuje swoje zadania z upowa¿nienia i w zakresie okreœlonym przez
MSiT.
4. Szczegó³owy zakres obowi¹zków, czas pracy oraz zasady wynagradzania
koordynatora okreœla kierownik (Prezes) wiss.
5. Koordynator zobowi¹zany jest do wykonywania innych poleceñ kierownika wiss
zgodnych z charakterem pracy wiss.
7.2. Zakres obowi¹zków wojewódzkiego koordynatora
Do zadañ koordynatora nale¿¹ prace zwi¹zane z koordynacj¹ programów realizowanych
przez MSiT na terenie województwa, w którym funkcjonuje wiss, a w szczególnoœci:
1. Monitorowanie realizacji zadañ zleconych przez MSiT dotycz¹cych programu
szkolenia i wspó³zawodnictwa sportowego we wszystkich jednostkach
podlegaj¹cychsprawdzeniu i analizie, w tym:
a) liczby grup æwicz¹cych;
b) liczby osób æwicz¹cych (z licencjami sportowymi lub bez);
c) kwalifikacji trenerów i instruktorów prowadz¹cych szkolenie oraz posiadanych
licencji;
d) zgodnoœci treœci szkoleniowych z planami szkolenia;
e) bazy sportowej i warunków treningowych, w jakich odbywa siê szkolenie;
f) warunków zakwaterowania i wy¿ywienia szkolonych zawodników;
g) korelacji zadañ sportowych z warunkami do nauki i wypoczynku;
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h) posiadanego sprzêtu sportowego (w tym równie¿ ubiory, œrodki trwa³e, sprzêt
monitoruj¹cy, itp.) zakupionego ze œrodków MSiT;
i) bie¿¹cej wspó³pracy jednostek kontrolowanych z pzs, KZ LZS, ZG AZS, WFS
i jednostkami samorz¹du terytorialnego, jako organem za³o¿ycielskim sms;
j) zasadnoœci gospodarowania œrodkami finansowymi przy realizacji programu
szkolenia sportowego;
k) wyników sportowych zawodników z terenu danego województwa, w celu dokonania
oceny poziomu poszczególnych sportach.
2. Inwentaryzacja jednostek kultury fizycznej w województwie realizuj¹cych zadania
MSiT (kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe, szko³y mistrzostwa sportowego,
szko³y sportowe, oœrodki szkolenia sportowego m³odzie¿y polskich zwi¹zków
sportowych i KZ LZS, acss i wcss);
3. Monitorowanie sposobu kwalifikacji i naboru do kadr wojewódzkich, sms i oœrodków
szkolenia sportowego m³odzie¿y pzs i KZ LZS, acss i wcss oraz mo¿liwoœci rozwoju
sportowego tych zawodników;
4. Monitorowanie wspó³pracy z oœrodkami medycyny sportowej i placówkami
naukowo- badawczymi oraz akademiami wychowania fizycznego i innymi szko³ami
wy¿szymi;
5. Zg³aszanie wszelkich uwag i wniosków zmierzaj¹cych do poprawy systemu szkolenia
i wspó³zawodnictwa sportowego oraz wspó³pracy kontrolowanych jednostek z MSiT.

8. Zadanie „Trener”.
W nak³adach na realizacjê programów: „Przygotowania olimpijskie”, „Szkolenie kadr
pzs”, „Szkoleniei wspó³zawodnictwo sportowe m³odzie¿y uzdolnionej” zapewniono
œrodki finansowe dla szkoleniowców realizuj¹cych zadania szkoleniowe. Trenerzy
pracuj¹cy w klubach sportowych, wspó³pracuj¹cy przy realizacji „Programu szkolenia
i wspó³zawodnictwa sportowego m³odzie¿y uzdolnionej”, a wiêc pracuj¹cy z m³odzie¿¹,
która dopiero zaczyna systematyczny trening, maj¹ mo¿liwoœci uzyskania
dofinansowywania za pracê szkoleniow¹ w ramach zadania „Trener”.
Tryb przyznawania, zasady i kryteria dofinansowania p³ac trenerom i instruktorom
najefektywniej pracuj¹cym z dzieæmi i m³odzie¿¹ w klubach sportowych,
wspó³pracuj¹cych
w realizacji programu szkolenia m³odzie¿y uzdolnionej sportowo
1. Œrodki na dofinansowanie do p³ac trenerów i instruktorów najefektywniej pracuj¹cych
z dzieæmi i m³odzie¿¹ w klubach sportowych, wspó³pracuj¹cych przy realizacji
programu szkolenia m³odzie¿y uzdolnionej sportowo, przyznaje Ministerstwo Sportu
i Turystyki.
2. Podzia³u œrodków finansowych, zaplanowanych na realizacjê zadania w danym roku
bud¿etowym, na poszczególne województwa, sporty i sekcje klubowe, dokonuje siê
na podstawie opublikowanych wyników wspó³zawodnictwa sportowego m³odzie¿y
uzdolnionej za rok poprzedzaj¹cy przyznanie dofinansowania, w dwóch kategoriach
wiekowych: juniora i juniora m³odszego.
3. Wniosek w sprawie przyznania dofinansowania do p³ac dla trenerów i instruktorów
sk³adaj¹ do Ministerstwa Sportu i Turystyki w³aœciwe wojewódzkie
interdyscyplinarne stowarzyszenie sportowe.
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4. Imienne wnioski o dofinansowanie do p³ac dla konkretnych szkoleniowców w
danym sporcie sk³adaj¹ do wiss trenerzy koordynatorzy (wiod¹cy) sportów, w
uzgodnieniu z zainteresowanymi klubami (przy udziale trenerów pracuj¹cych w
sekcji w roku 2010) i w³aœciwym wojewódzkim zwi¹zkiem sportowym. Klub musi
posiadaæ licencjê w³aœciwego pzs.
5. Dofinansowanie mo¿e otrzymaæ trener lub instruktor, który:
a) wzorcowo prowadzi³ w roku 2010 stacjonarne szkolenie sportowe z dzieæmi
i m³odzie¿¹ w danym sporcie olimpijskim;
b) spe³ni³ kryteria wynikowe, osi¹gaj¹c minimalne efekty sportowe w jednym ze
sportów, w roku poprzedzaj¹cym przyznanie dofinansowania, czyli doprowadzi³
prowadzonych przez siebie zawodników w jednej sekcji klubowej do zdobycia
minimum 16 punktów w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y (MPJm³)
i Mistrzostw Polski Juniorów;
c) posiada licencjê w³aœciwego pzs
6. Wysokoœæ dofinansowania jest proporcjonalna do liczby zdobytych punktów.
7. Dofinansowanie do p³acy dla trenera lub instruktora przyznaje siê na okres jednego
roku.
8. Maksymalna wysokoœæ dofinansowania do p³acy dla trenera/instruktora nie mo¿e
przekroczyæ 15.000 z³. (s³ownie: piêtnaœcie tysiêcy z³otych) brutto w skali roku.
9. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, wyp³acane jest przez wiss w dwóch ratach.
Sugerowane terminy to czerwiec i grudzieñ 2011.
10. Dofinansowanie w wysokoœci nie przekraczaj¹cej 3.000 z³. (s³ownie: trzy tysi¹ce
z³otych) mo¿e byæ wyp³acone jednorazowo.
11. Wyp³acanie dofinansowania wstrzymuje siê w przypadkach, gdy trener
lub instruktor:
a) zaniedbuje realizacjê programu szkolenia lub nie prowadzi niezbêdnej
dokumentacji szkoleniowej (po z³o¿eniu wniosku przez trenera koordynatora
danego sportu);
b) zosta³ zawieszony w prawach szkoleniowca przez organ statutowy jednostki
zgodnie z w³aœciwym regulaminem sportowym.
12. Wstrzymane dofinansowanie wyp³aca siê ponownie, je¿eli trener lub instruktor:
a) podejmie w³aœciw¹ realizacjê programu szkolenia (po z³o¿eniu odpowiedniego
wniosku przez trenera koordynatora danego sportu);
b) odzyska prawa zawodowe.
13. W przypadku stwierdzenia przez MSiT, ¿e wstrzymanie dofinansowania nast¹pi³o z
przyczyn niezawinionych przez trenera lub instruktora, dofinansowanie bêdzie
wyp³acone za ca³y okres wstrzymania.
14. Dofinansowania nie mo¿e otrzymaæ trener/instruktor, pobieraj¹cy wynagrodzenie
w ramach realizacji programów MSiT, gdy wynagrodzenie to ze œrodków MSiT
wynosi powy¿ej kwoty 2000 z³ brutto miesiêcznie (bez œrodków z zadania
„Trener”). Kwota 2000 z³ liczona jest jako œrednia za okres styczeñ – maj przy racie
wyp³acanej w czerwcu lub œrednia za okres styczeñ – listopad
w przypadku raty wyp³acanej w grudniu.
15. W odniesieniu do punktów zdobytych przez zawodników finansowanych w ramach
sms, nsms i ossm obowi¹zuje zasada proporcjonalnego podzia³u nale¿nej kwoty
dofinansowania pomiêdzy klub a placówkê szkolenia (sms, nsms i ossm), wg
zasady:
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pierwszy rok szkolenia w placówce – 70% dla klubu, 30% dla placówki;
drugi rok szkolenia – j.w. wg proporcji 50% : 50%;
trzeci rok szkolenia – j.w. wg proporcji 30% : 70%.
od czwartego roku – 100% dla placówki szkolenia sportowego.
16.Prawo do interpretacji zasad i kryteriów przys³uguje wy³¹cznie Ministerstwu Sportu
i Turystyki.
!
!
!
!

Departament Sportu Wyczynowego
Pracownicy odpowiedzialni za zadania dofinansowywane ze œrodków FRKF
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Regulamin wspó³zawodnictwa sportowego dzieci i m³odzie¿y, system ocen.
Kajakarstwo klasyczne i slalom.
M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski.
kajakarstwo klasyczne K/M 19-23 lat, slalom kajakowy K/M 19-23 lat
1. Program
kajakarstwo klasyczne
K 500 m /K-1, K-2, K-4/, 200 m /K-1/
M 200 m /K-1, K-2, C-1/, 1000 m /K-1, K-2, K-4, K-1, C-2/
slalom kajakowy
K K-1; M – K-1, C-1, C-2
2. Punktacja
Lok.
PKT

1
25

2
21

3
18

4
16

5
14

6
12

7
10

8
8
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Mistrzostwa Polski Juniorów
kajakarstwo klasyczne K/M 17-18 lat, slalom kajakowy K/M 17-18 lat
1. Program
kajakarstwo klasyczne
K 200 m K-1; 500 m /K-1, K-2, K-4/; 1000 m /K-1, K-2/; 5000 m /K-1, K-2/
M 200 m K-1, C-1; 500 m /K-1, K-2, K-4, C-1, C-2, C-4/; 1000 m /K-1, K-2, K-4,
C-1, C-2/; 5000 m /K-1, K-2, C-1, C-2/
slalom kajakowy
K K-1
M K-1, C-1, C-2
2. Punktacja
Lok.
PKT

1
15

2
12

3
10

4
8

5
6

6
4

7
3

8
2

slalom kajakowy
K K-1
M K-1, C-1, C-2
4. Warunki uczestnictwa
W zawodach mog¹ braæ udzia³ zawodnicy i zawodniczki w wieku 15-16 (kajakarstwo
klasyczne) i 15–16 (slalom kajakowy) lat. Zawodnicy i zawodniczki maja prawo startu w
2 konkurencjach. Prawo startu maja tylko zawodnicy i zawodniczki zg³oszeni do
Polskiego Zwi¹zku Kajakowego, posiadaj¹cy licencje zawodnicze, wa¿ne badania
lekarskie oraz umiejêtnoœæ p³ywania potwierdzon¹ posiadaniem powszechnej karty
p³ywackiej lub wpisem do licencji zawodniczej przez osoby upowa¿nione na podstawie
karty p³ywackiej.
Ostateczn¹ listê uprawnionych do startu w zawodach fina³owych Polski Zwi¹zek
Kajakowy opublikuje na 3 tygodnie przed zawodami fina³owymi.
£¹cznie w zawodach fina³owych startuje 260 zawodników i zawodniczek
w kajakarstwie klasycznym i 60 w slalomie kajakowym.
Eliminacje do fina³ów OOM w kajakarstwie klasycznym rozgrywane s¹
w konkurencjach K-1 kobiet i mê¿czyzn oraz w konkurencji C-1 mê¿czyzn. Pula 260
miejsc zostanie rozdzielona przez zwi¹zek proporcjonalnie do iloœci zawodników
kwalifikuj¹cych siê w grupach kajakarek, kajakarzy i kanadyjkarzy. Zawodnik
zajmuj¹cy w zawodach eliminacyjnych miejsce w puli 260 uzyskuje kwalifikacjê dla
klubu. Klub sportowy, mo¿e zg³osiæ na swój koszt dodatkowych zawodników, nie
ujêtych w limicie 260 (wy³anianych na podstawie eliminacji), do startu w fina³ach OOM,
w konkurencji:
dwójek – gdy Klub zdoby³ minimum jedn¹ kwalifikacjê,
czwórek – gdy Klub zdoby³ co najmniej dwie kwalifikacje.
Informacje o dodatkowych zawodnikach nale¿y niezw³ocznie przekazaæ
organizatorowi.
5. Sposób przeprowadzenia zawodów
kajakarstwo klasyczne
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I dzieñ

Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y.
1. Organizator
Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM.
Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Zwi¹zek Kajakowy oraz OZK na terenie
którego
organizowane s¹ zawody.
2. Termin zawodów
Fina³y klasyczne 12-14.08.2011 Bydgoszcz, slalom 22-24.07.2011 Drzewica
3. Program
kajakarstwo klasyczne
K 500m (K-1, K-2, K-4); 3000 m (K-1, K-2)
M 500 m (K-1, K-2, K-4, C-1, C-2, C-4); 1000 m (K-1, K-2, K-4, C-1, C-2); 5000 m
(K-1, K-2, C-1, C-2)
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II dzieñ

przedbiegi
wg kolejnoœci
K-4 500 jun.m³ M
C-4 500 jun.m³ M
K-4 500 jun.m³ K
K-2 500 jun.m³ M
C-2 500 jun.m³.M
K-2 500 jun.m³ K
C-1 500 jun.m³. M
K-1 500 jun.m³ M

przedbiegi
wg kolejnoœci
K-4 1000 jun.m³. M
K-2 1000 jun.m³. M
C-2 1000 jun.m³ M
K-1 500 jun.m³ K
K-1 1000 jun.m³ M
C-1 1000 jun.m³ M

pó³fina³y
wg kolejnoœci jw

pó³fina³y
wg kolejnoœci jw

Fina³y A i B
wg kolejnoœci jw

Fina³y A i B
wg kolejnoœci jw
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III dzieñ
Fina³y
K-2 3000 jun.m³ K
K-1 3000 jun.m³ K
C-2 5000 jun.m³ M
C-1 5000 jun.m³ M
K-2 5000 jun.m³ M
K-1 5000 jun.m³ M

slalom kajakowy

Eliminacje do OOM – lista PZ Kajakowego

I dzieñ

II dzieñ

trening na torze

III dzieñ

eliminacje M K-1, C-1, C-2 fina³y
eliminacje K K-1,
M K-1, C-1, C-2
1 przejazd
K K-1,
2 przejazd

Zawody przeprowadzone bêd¹ zgodnie z Regulaminem PZ Kajakowego oraz
niniejszym
regulaminem. Nie wprowadza siê ¿adnych ograniczeñ w zakresie u¿ywania ³odzi
(z wyj¹tkiem wymiarów i wagi).
Numery startowe zabezpiecza organizacja zg³aszaj¹ca osady.
Program
przyjazd do kolacji, konferencja techniczna
I dzieñ - 500 metrów (jw.)
II dzieñ - 1000 metrów
III dzieñ - 3000/5000 metrów; wyjazd po obiedzie
slalom kajakowy
przyjazd do kolacji, konferencja techniczna
I dzieñ - trening
II dzieñ - eliminacje
III dzieñ - fina³y, wyjazd po obiedzie
Liczba uczestników:
kajakarstwo klasyczne, zawodników - 260, trenerów - 50 + dodatkowo 1
kierowca na województwo, sêdziów - 30, pzs - 3
slalom kajakowy, zawodników - 60, trenerów - 10 + dodatkowo 1 kierowca na
województwo, sêdziów - 30, pzs - 2
6. Zg³oszenia
Zg³oszenie do zawodów nale¿y nadsy³aæ w terminie okreœlonym w komunikacie
organizacyjnym Nr 1 dla danej imprezy.
7. Punktacja
Jedynki
Lok.
PKT

1
9

2
7

3
6

4-5
5

6-7
4

8-9
3

10-12
2

13-16
1

56

Lok.
PKT

1
9

2
7

3
6

4
5

5
4

6-7
3

8-9
2

10-12
1

44

Lok.
PKT

1
9

2
7

3
6

4
5

5
4

6
3

7
2

8
1
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Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików
kajakarstwo klasyczne K/M 12-14 lat, slalom kajakowy K/M 12-14 lat
1. Program
kajakarstwo klasyczne
K 2000 m (K-1, K-2, K-4)
M 2000 m (K-1, K-2, K-4, C-1, C-2)
slalom kajakowy
K K-1
M K-1, C-1, C-2
2. Punktacja
K 2000 m (K-2, K-4)
M 2000 m (K-2, K-4, C-2)
K/M slalom kajakowy
Lok.
PKT

1
3

2
2

3-4
1

7

1
3

2-3
2

4-9
1

13

K 2000 m (K-1)
M 2000 m (K-1, C-1)
Lok.
PKT

Kajakarstwo klasyczne
Strefy
A /WLP – ZPM/
B /POM – KPM/
C /MAZ – WM/
D /DŒL – LBU/
E /£DZ – ŒWI/
F /LUB – PDL/
G /ŒL – OPO/
H /M£P – PKR/
Slalom
Strefy
A /DŒL – M£P – £DZ – ŒL – PKR/
B /KPM – POM – ZPM – LBU – WLP/
Roczniki
m³odzie¿owcy 19-23 lat (w 2011 roku urodzeni 01.01.1988 – 31.12.1992)
juniorzy 17-18 lat (w 2010 roku urodzeni 01.01.1993 – 31.12.1994)
juniorzy m³odsi 15-16 lat (w 2010 roku urodzeni 01.01.1995 – 31.12.1996)
m³odzicy 12-14 lat (w 2010 roku urodzeni 01.01.1997 – 31.12.1999)
Przypominamy:
- w zawodach uczestnicz¹ kluby posiadaj¹ce licencjê wydan¹ przez w³aœciwy polski
zwi¹zek,
- zawodnicy musz¹ posiadaæ licencjê wydan¹ przez w³aœciwy zwi¹zek,
- w przypadku braku licencji klubowej – punkty naliczane bêd¹ dla gminy,
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- komunikat z zawodów powinien zawieraæ rok urodzenia zawodnika, numer licencji
zawodnika oraz pe³n¹ nazwê klubu, wykaz cz³onków komisji sêdziowskiej wraz z ich nr
licencji i byæ podpisany przez sêdziego g³ównego z podaniem jego nr licencji
- komunikat z zawodów nale¿y przes³aæ na adres Polskiej Federacji Sportu
M³odzie¿owego
w ci¹gu 14 dni po zawodach,
- prosimy o zapoznanie siê z czêœci¹ ogóln¹ regulaminu wspó³zawodnictwa, gdzie
podane s¹
zasady uczestnictwa i oceny wyników we wszystkich dyscyplinach systemu,
- na stronie internetowej PFSM (www.sportmlodziezowy.pl) umieszczane s¹ œrednio co
dwa tygodnie wyniki wspó³zawodnictwa,
- od 2010 roku w M³odzie¿owych Mistrzostwach Polski w konkurencjach
indywidualnych, gdzie liczba ostatecznie sklasyfikowanych zawodników jest mniejsza
ni¿ 8, zawodnicy bêd¹ otrzymywaæ po³owê punktów.

- w przypadku braku licencji klubowej – punkty naliczane bêd¹ dla gminy,
- komunikat z zawodów powinien zawieraæ rok urodzenia zawodnika, numer licencji
zawodnika oraz pe³n¹ nazwê klubu, wykaz cz³onków komisji sêdziowskiej wraz z ich nr
licencji i byæ podpisany przez sêdziego g³ównego z podaniem jego nr licencji
- komunikat z zawodów nale¿y przes³aæ na adres Polskiej Federacji Sportu
M³odzie¿owego
w ci¹gu 14 dni po zawodach,
- prosimy o zapoznanie siê z czêœci¹ ogóln¹ regulaminu wspó³zawodnictwa, gdzie
podane s¹ zasady uczestnictwa i oceny wyników we wszystkich dyscyplinach systemu,
- na stronie internetowej PFSM (www.sportmlodziezowy.pl) umieszczane s¹ œrednio co
dwa tygodnie wyniki wspó³zawodnictwa.

Kajak polo
Mistrzostwa Polski Juniorów m³odszych
rozgrywki kajak polo K/M 15-16 lat
Lok.
1
2
3
4
PKT
30
27
24
21

5
18

6
15

7
12

8
9

156

6
8

7
6

8
5
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Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików
rozgrywki kajak polo K/M 12-14 lat
Lok.
PKT

1
12

2
11

3
10

4
10

5
8

Zawody w kajak polo musz¹ byæ przeprowadzone w pe³nym zakresie, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami i regulaminami PZKaj., np. ka¿da dru¿yna musi liczyæ
minimum 5 zawodników.
Strefy
A /MAZ – WM – PDL/
B /LUB – £DZ – ŒWI/
C /ŒL – M£P – PKR/
D /DŒL – LBU – OPO/
E /ZPM – WLP/
F /POM – KPM/
Roczniki:
juniorzy m³odsi 15-16 lat (w 2011 roku urodzeni 01.01.1995 – 31.12.1996)
m³odzicy 12-14 lat (w 2011 roku urodzeni 01.01.1997 – 31.12.1999)
Przypominamy:
- w zawodach uczestnicz¹ kluby posiadaj¹ce licencjê wydan¹ przez w³aœciwy polski
zwi¹zek,
- zawodnicy musz¹ posiadaæ licencjê wydan¹ przez w³aœciwy zwi¹zek
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Ranking za 2010 rok, punktacja ³¹czna: klasyka, slalom i kajak polo

Klasyka

41

42

Kajak polo

Slalom
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Kalendarz imprez kajakowych w 2011 r.

29-31.07.
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Brandenburg (Niemcy)
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Zapowiedzi imprez mistrzowskich i centralnych.
III Halowe Mistrzostwa Polski we Freestyle Kajakowym LooP'2011.
Termin, miejsce, organizator:
Mistrzostwa Polski odbêd¹ siê w dniu 19.03.2011 na basenie w Oœrodku Sportowo
Rekreacyjnym w Zabierzowie, przy ul Kolejowej 15a.
Organizatorami III Halowych Mistrzostw Polski s¹:
Klub Kajakarstwa Górskiego ”Retendo”
Zabierzowski Klub Kajakowy „Wir”
Oœrodek Sportowo-Rekreacyjny w Zabierzowie
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Zabierzowie
So³ectwo Zabierzów.
Uczestnictwo:
Uczestnicy bior¹ udzia³ w zawodach na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ i musz¹ posiadaæ
odpowiednie ubezpieczenia. Prawo startu maj¹ zawodnicy zrzeszeni i nie zrzeszeni.
Zawodnicy posiadaj¹cy licencjê PZKaj musz¹ posiadaæ aktualne badania lekarskie
i kartê p³ywack¹ (lub odpowiedni wpis do licencji).
Zawodnicy nie dysponuj¹cy licencj¹ PZKaj zobowi¹zani s¹ do posiadania
zaœwiadczenia lekarskiego (np. od lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazañ do
wziêcia udzia³u w zawodach sportowych, we Freestyle kajakowym, kartê p³ywack¹ (lub
poœwiadczyæ umiejêtnoœæ p³ywania). Zawodnicy niepe³noletni musz¹ posiadaæ zgodê
rodziców, lub prawnych opiekunów na udzia³ w tych zawodach.
Konkurencje:
K-1 seniorów (1992 i starsi)
K-1 seniorek (1992 i starsze)
K-1 juniorów (1993-1996)
K-1 juniorek (1993-1996)
Konkurencje zostan¹ rozegrane wed³ug regulaminu ICF zmienionego na potrzeby
zawodów halowych.
Zg³oszenia, losowanie, odprawa:
Zg³oszenia imienne na obowi¹zuj¹cych drukach (do pobrania na stronie
http://www.loop11.zafriko.pl) z list¹ zbiorcz¹ nale¿y przes³aæ w terminie do 14.03.2011
r. na adres: Klub Kajakarstwa Górskiego „Retendo”, ul Kustronia 50, 30-433 Kraków,
lub na adres e-mail: zawody.loop@gmail.com
Losowanie kolejnoœci startów oraz odprawa techniczna z sêdzi¹ g³ównym odbêd¹ siê
w dniu zawodów (godzina zostanie podana na stronie zawodów).
Op³aty:
Op³ata startowa za ka¿dego zawodnika wynosi 60,00z³. P³atne do 14.03.2011r. na konto:
43 1050 1445 1000 0022 9739 3734, adres powy¿ej.
Vadium za protest 10-krotna wysokoœæ diety (tj. 230,00z³). Vadium za odwo³anie
20-krotna wysokoœæ diety (tj. 460,00z³).
Wysokoœæ kaucji za numer startowy zostanie ustalona w póŸniejszym terminie.
Nagrody: organizator przewiduje nagrody dla uczestników zawodów.
Ró¿ne:
Do startu dopuszczone bêd¹ kajaki spe³niaj¹ce wymogi regulaminowe. Szczegó³owe
informacje dotycz¹ce zawodów zostan¹ podane na stronie: http://www.loop11.zafriko.pl

4-5.11
12-13.11
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VI Mistrzostwa Polski we Freestyle Kajakowym
Termin, miejsce, organizator:
VI Mistrzostwa Polski we Freestyle'u Kajakowym odbêd¹ siê w dniach 20-22.05.2011r
w Jeleniej Górze (rzeka Bóbr) oraz Pilchowicach (jezioro Pilchowickie – imprezy
towarzysz¹ce). Zawody zostan¹ rozegrane w formacji stworzonej specjalnie na czas
trwania zawodów.
Organizatorem z upowa¿nienia Polskiego Zwi¹zku Kajakowego jest Karkonoski Klub
Kajakowy.
Uczestnictwo:
Prawo startu maj¹ zawodnicy zrzeszeni i nie zrzeszeni.
Zawodnicy zrzeszeni, posiadaj¹cy licencjê PZKaj musz¹ posiadaæ aktualne badania
lekarskie i kartê p³ywack¹ (lub odpowiedni wpis do licencji). Zawodnicy nie zrzeszeni
zobowi¹zani s¹ do posiadania zaœwiadczenia lekarskiego (np. od lekarza rodzinnego)
o braku przeciwwskazañ do wziêcia udzia³u w zawodach sportowych, we Freestyle
kajakowym, kartê p³ywack¹ (lub poœwiadczenie umiejêtnoœci p³ywania). Zawodnicy nie
zrzeszeni, niepe³noletni musz¹ posiadaæ zgodê rodziców, lub prawnych opiekunów na
udzia³ w tych zawodach.
Uczestnicy bior¹ udzia³ w imprezie na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.
Uczestnicy startuj¹ na w³asnym sprzêcie, do startu dopuszczone bêd¹ kajaki spe³niaj¹ce
wymogi regulaminowe (organizatorzy nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za sprzêt
startuj¹cych).
Kontrola sprzêtu odbêdzie siê w dniu 20.05.br w miejscu wskazanym przez organizatora.
Konkurencje mistrzowskie:
K-1 mê¿czyŸni Senior (1992 i starsi)
K-1 kobiety Senior (1992 i starsze)
K-1 mê¿czyŸni – Junior (1993-1996)
K-1 kobiety – Junior (1993-1996)
C-1 (1996 i starsi)
Konkurencje mistrzowskie rozgrywane bêd¹ wed³ug regulaminu ICF.
Imprezy towarzysz¹ce:
W ramach upowszechniania kajakarstwa bêd¹ rozgrywane równie¿ dodatkowe
konkurencje na jez. Pilchowickim, ale bez rangi mistrzowskiej. Konkurencje dodatkowe
rozgrywane bêd¹ wed³ug odrêbnego regulaminu, który zostanie og³oszony podczas
odprawy technicznej.
Sposób przeprowadzenia zawodów:
Klasyfikacja Mistrzostw Polski prowadzona jest tylko dla zawodników z Polski, (czyli
Mistrzem Polski zostaje Polak który zaj¹³ najwy¿sze miejsce w zawodach). Zawodnicy z
zagranicy i z Polski, s¹ klasyfikowani na normalnych zasadach w zawodach i otrzymuj¹
nagrody i medale przeznaczone dla zdobytych miejsc.
Konkurencje objête programem MP uznaje siê za mistrzowsk¹ (daj¹c¹ tytu³ Mistrza
Polski jeœli startuje co najmniej 5 zawodników w kategorii K1M (nawet z jednego
klubu), w pozosta³ych co najmniej 4 zawodników (nawet z jednego klubu).
Je¿eli nie ma wystarczaj¹cej liczby zawodników do przeprowadzenia konkurencji,
zawodnikom wolno starowaæ w starszej kategorii wiekowej tej samej p³ci, a w C1 z K1.
Na zawodach prowadzona bêdzie klasyfikacja dru¿ynowa zaliczana do MP. Do tej
punktacji zaliczane bêd¹ wyniki najlepszych 5 zawodników z danego klubu.

51

Ramowy program zawodów:
Zawody rozgrywane s¹ w ci¹gu kolejnych 2 dni:
I dzieñ eliminacje i pó³fina³y we wszystkich konkurencjach.
II dzieñ fina³y we wszystkich konkurencjach (5-ciu najlepszych zawodników
w pó³fina³ach).
Zg³oszenia, losowanie, odprawa:
Zg³aszanie na obowi¹zuj¹cych formularzach (za³.1) z potwierdzeniem op³aty startowej,
nale¿y dokonaæ drog¹ elektroniczn¹ na adres e-mail: kkk@kkk.org.pl w terminie do dnia
09.05.2011 (za termin zg³oszenia uwa¿a siê termin wp³ywu zg³oszenia do organizatora).
Odprawa techniczna i losowanie kolejnoœci startów odbêd¹ siê na Przystani Pilchowice
w dniu 20.05.2011 (pi¹tek) o godzinie 18,00.
Op³aty:
Op³atê startow¹ w wysokoœci 80,00z³ od osoby nale¿y dokonaæ na konto organizatora:
ING BSK SA Jelenia Góra 41 1050 1751 1000 0023 1691 3702 w terminie do
09.05.2011. Kaucja za numery startowe – wysokoœæ zostanie podana na odprawie.
Vadium za protest 10-krotna wysokoœæ diety (tj 230,00z³). Vadium za odwo³anie
20-krotna wysokoœæ diety (460,00).
Nagrody:
W konkurencjach indywidualnych za zajêcie trzech pierwszych miejsc zawodnicy
otrzymaj¹ pami¹tkowe medale.
Organizatorzy przewiduj¹ równie¿ nagrody rzeczowe dla zwyciêzców.
Ró¿ne:
Koszty organizacyjne Mistrzostw Polski pokrywa Organizator i PZKaj..
Sprawy zwi¹zane z zakwaterowaniem i wy¿ywieniem, uczestnicy za³atwiaj¹
i pokrywaj¹ we w³asnym zakresie.
Organizator udostêpni nieodp³atnie pole biwakowe – „Przystañ Pilchowice” oraz dwa
nieodp³atne posi³ki w dniach rozgrywania zawodów tj. w sobotê i niedzielê.

I-e Regaty Eliminacyjne Seniorów
Cel:
1. Sprawdzenie indywidualnego poziomu sportowego zawodników.
2. Korekta sk³adu kadry narodowej seniorów (wg obowi¹zuj¹cego regulaminu).
3. Wy³onienie grupy zawodników/czek przygotowuj¹cych siê do miêdzynarodowych
regat kajakowych w 2011r.
Miejsce, termin, organizator:
Regaty eliminacyjne zostan¹ rozegrane na torze regatowym „Malta” w Poznaniu
w dniach 15-17.04.2011r
Organizatorem na zlecenie Polskiego Zwi¹zku Kajakowego jest Wielkopolski Zwi¹zek
Kajakowy w Poznaniu.
Uczestnictwo:
W regatach eliminacyjnych startuj¹ zawodnicy urodzeni w 1992 i starsi. Prawo startu
maj¹ tylko i wy³¹cznie zawodnicy zg³oszeni do Polskiego Zwi¹zku Kajakowego.
Konkurencje:
Kobiet:
K1
200 m, 500 m i 1000 m
C1
200 m, 500 m
Mê¿czyŸni
K1,C1 200 m, 500 m i 1000 m
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Ramowy program:
15.04.2011r (pi¹tek) godzina 19.00 odprawa techniczna. Sala audiowizualna na torze
regatowym Malta.
16.04.2011r (sobota):
Przed popo³udniem od godziny 9,00 eliminacje na 500m wed³ug kolejnoœci:
C1 500 m kobiet
K1 500 m mê¿czyzn
C1 500 m mê¿czyzn
K1 500 m kobiet
C1 200 m kobiet
K1 200 m mê¿czyzn
C1 200 m mê¿czyzn
K1 200 m kobiet
Nastêpnie pó³fina³y wg. powy¿szej kolejnoœci
Od godziny 15.00 Fina³y wed³ug kolejnoœci
C1 500 m kobiet
K1 500 m mê¿czyzn
C1 500 m mê¿czyzn
K1 500 m kobiet
C1 200 m kobiet
K1 200 m mê¿czyzn
C1 200 m mê¿czyzn
K1 200 m kobiet
17.04.2011r (niedziela)
Przed popo³udniem eliminacje na 1000m wed³ug kolejnoœci
K1 1000 m mê¿czyzn
C1 1000 m mê¿czyzn
K1 1000 m kobiet
Nastêpnie pó³fina³y wg. powy¿szej kolejnoœci
Od godziny 14.30 Fina³y wed³ug kolejnoœci
K1 1000 m mê¿czyzn
C1 1000 m mê¿czyzn
K1 1000 m kobiet
Podczas odprawy technicznej Sêdzia G³ówny ma prawo zmieniæ program minutowy,
ustalony na losowaniu.
Sposób przeprowadzenia regat:
Najlepsi zawodnicy typowani przez trenera g³ównego danej grupy s¹ rozstawieni
i startuj¹ na torze 5 (iloœæ rozstawionych uzale¿niona jest od iloœci wyœcigów
eliminacyjnych).
Zg³oszenia:
Zg³oszenie imienne na obowi¹zuj¹cych drukach w konkurencjach K1 i C1 wraz
z alfabetyczn¹ list¹ zbiorcz¹ nale¿y wys³aæ na adres Wielkopolski Zwi¹zek Kajakowy,
ul Reymonta 35, 60-791 Poznañ, tel. 61 866 60 31 w 335, fax. 61 661 20 01,
e-mail: wzkaj@wp.pl
Losowanie odbêdzie siê 08.04.2011r., ostateczny termin zg³oszenia up³ywa z dniem
losowania. Odprawa techniczna odbêdzie siê w dniu 15.04.2011r o godzinie 19:00
w sali audiowizualnej Tor Malta
Kierownicy ekipy mog¹ odbieraæ programy regat od godziny 16.00 w sekretariacie regat.
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Op³aty:
Za ka¿dego zawodnika z listy zbiorczej 1-krotna wysokoœæ diety, za dog³oszenie
zawodnika 10-krotna wysokoœæ diety, Vadium za protest 10-krotna wysokoœæ diety,
Vadium za odwo³anie 20-krotna wysokoœæ diety.
Ró¿ne:
Koszty zakwaterowania i wy¿ywienia zawodników pokrywaj¹ organizacje zg³aszaj¹ce.
Organizator s³u¿y pomoc¹ w rezerwacji noclegów i wy¿ywienia.
Zamówienia mo¿na sk³adaæ w terminie do 27.03.2011 na adres: Wielkopolski Zwi¹zek
Kajakowy, ul. Reymonta 35, 60-791 Poznañ, tel. 61-866-60-31 w 335,
fax.61-661-20-01, e-mail: wzkaj@wp.pl
Koszty organizacyjne regat ponosi Polski Zwi¹zek Kajakowy. Podczas eliminacji bêdzie
prowadzona kontrola sprzêtu specjalistycznego w zakresie ciê¿aru
i niezatapialnoœci. Kajaki z tworzyw sztucznych, bior¹ce udzia³ w wyœcigach musz¹
posiadaæ zamocowany materia³ wypornoœciowy zabezpieczaj¹cy kajak przed
zatoniêciem, kanadyjki musz¹ posiadaæ sprawne komory wodoszczelne.
W sprawach nie ujêtych w niniejszej zapowiedzi stosuje siê przepisy „Regulamin
Wyœcigów Kajakarstwa Klasycznego”. Organizator udostêpni wagê na torze regatowym
w dniu 15.04.2011r. od godziny 17:00.

Wiosenna Ogólnopolska Konsultacja Szkoleniowa Juniorów.
Cel:
Sprawdzenie przygotowania i wyselekcjonowanie grupy zawodników, którzy zostan¹
objêci przygotowaniami do regat miêdzynarodowych w roku 2011 i wy³onienie kadry
narodowej juniorów i kadetów (juniorów m³odszych).
Miejsce, termin, organizator:
Konsultacje zostan¹ rozegrane w terminie 27-28.04.2011r. na torze regatowym
w Wa³czu. Organizatorem na zlecenie Polskiego Zwi¹zku Kajakowego jest Centralny
Oœrodek Sportu w Wa³czu.
Uczestnictwo:
W konsultacji startuj¹ zawodnicy wg kat. wiekowej na 2011r tj. juniorzy, juniorki
(ur.1993-1994)
i juniorzy m³odsi, juniorki m³odsze (1995-1996) w tym kobiety w konkurencji C-1.
Obowi¹zek udzia³u w konsultacji maj¹ cz³onkowie kadry narodowej, kadry
wojewódzkiej juniorów i SMS-ów. Dopuszcza siê zawodników z rocznika 1997, ale
tylko i wy³¹cznie medalistów w Mistrzostwach M³odzików PZKaj. Zawodnicy m³odsi
maj¹ prawo startu w kategorii starszej – tylko na pisemny wniosek trenera kadry. Prawo
startu maj¹ tylko i wy³¹cznie zawodnicy zg³oszeni do Polskiego Zwi¹zku Kajakowego.
Konkurencje:
1. Sprawdzian specjalistyczny na wodzie na dystansach w kolejnoœci: 250 m i 2000 m
z 10-minutow¹ przerw¹. Zawodnicy zostan¹ „rozstawieni” na podstawie wyników
uzyskanych na dystansie 2000 m w poprzedniej edycji konsultacji. Zg³oszeni, którzy nie
brali w nich udzia³u, zostan¹ dolosowani.
2. Sprawdzian biegowy na bie¿ni na dystansie 1500 m.
3. Wyciskanie i doci¹ganie sztangi w czasie 2 minut, z obci¹¿eniem 50% masy cia³a
(pomiar pracy) w pierwszej kolejnoœci (w œrodê) do sprawdzianów podchodz¹
zawodniczki i zawodnicy, którzy zakwalifikowali siê do czwartkowych fina³ów.
Pozostali sprawdzian si³y realizuj¹ w czwartek.
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4. Sprawdzian specjalistyczny :
Fina³y A, B, C na 1000 m wed³ug kolejnoœci zajêtych miejsc na dystansie 2000 m
Fina³y A, B, C na 500 m wed³ug kolejnoœci zajêtych miejsc na dystansie 250 m
Wyniki zawodników oceniane bêd¹ wed³ug punktacji przedstawionej na kursokonferencji.
Zg³oszenia, losowanie:
Zg³oszenia imienne, alfabetycznie i tylko na liœcie zbiorczej z podaniem rocznika, ³odzi
i Szko³y Mistrzostwa Sportowego nale¿y wys³aæ na adres: Polski Zwi¹zek Kajakowy
ul. Erazma Cio³ka 17, 01-445 Warszawa, tel./fax. 22 8374059 lub 8371470, fax. 22
8772460, e-mail: office@pzkaj.pl lub sport@pzkaj.pl z dopiskiem „Konsultacje
wiosenne” lub do kol. Januarego Piaseckiego email: january19@interia.pl. Ostateczny
termin zg³oszeñ up³ywa z dniem 14.04.2011r. Przyjêci na konsultacje, ale z
jakiegokolwiek powodu zg³oszeni po ostatecznym terminie, nie podlegaj¹ rozstawieniu.
Kierownicy ekip mog¹ odbieraæ program konsultacji w dniu 26.04.2011r od godziny
17,00.
Ramowy program:
26.04.2011r (wtorek) - godz. 20:00 odprawa techniczna
27.04.2011r (œroda)
1. Sprawdzian specjalistyczny na wodzie na dystansach 250 m i 2000 m.
2. Sprawdzian biegowy na dystansie 1500 m.
3. Wyciskanie i doci¹ganie sztangi (pomiar pracy) dla zawodników zakwalifikowanych
do fina³ów
28.04.2011 (czwartek)
4. Sprawdzian specjalistyczny na wodzie:
Fina³y A, B, C na 1000 m
Fina³y A, B, C na 500 m
5. Sprawdzian pomiaru pracy, wyciskania i doci¹gania dla zawodników nie startuj¹cych
w fina³ach.
Ró¿ne:
Do udzia³u w sprawdzianach bêd¹ dopuszczeni tylko zawodnicy, posiadaj¹cy numery
osobiste. Numery bêd¹ wydawane kierownikom ekip od godz.7:00 w œrodê. Numery
nale¿y zwróciæ po zakoñczeniu konsultacji. Koszt nie zwróconego numeru wynosi
100,00z³ (za ka¿dy numer).
Podczas konsultacji bêdzie prowadzona kontrola sprzêtu specjalistycznego w zakresie
ciê¿aru i nie zatapialnoœci.
Kajaki z tworzyw sztucznych, bior¹ce udzia³ w wyœcigach musz¹ posiadaæ zamocowany
materia³ wypornoœciowy – zabezpieczaj¹cy kajak przed zatoniêciem, kanadyjki musz¹
posiadaæ sprawne komory wodoszczelne.
Koszty zakwaterowania i wy¿ywienia pokrywaj¹ organizacje zg³aszaj¹ce. Koszt
organizacji regat pokrywa Polski Zwi¹zek Kajakowy.
W sprawach nie ujêtych w niniejszej zapowiedzi stosuje siê przepisy nowego
„Regulaminu Wyœcigów Kajakarstwa Klasycznego”.
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XXVII D³ugodystansowe Mistrzostwa Polski i Regaty D³ugodystansowe
dla Dzieci, M³odzie¿y i Weteranów.
Termin, miejsce i organizator:
Mistrzostwa zostan¹ rozegrane w dniach 13-15.05.2011r w Tychach. Organizatorem
regat na zlecenie Polskiego Zwi¹zku Kajakowego jest: MOSiR Tychy i klub MOSM
Tychy.
Uczestnictwo:
W czêœci mistrzowskiej startuj¹ seniorzy urodzeni w 1992 roku i starsi, juniorzy urodzeni
w latach 1993-1994 oraz juniorzy m³odsi urodzeni w latach 1995 - 1996. Seniorzy
i juniorzy maj¹ prawo startu w dwóch konkurencjach, pozostali zawodnicy tylko w
jednej konkurencji. W konkurencjach mistrzowskich prawo startu maj¹ tylko zawodnicy
zg³oszeni do PZKaj. W konkurencjach ogólnodostêpnych dopuszcza siê do startu
uczestników maj¹cych zgodê lekarza na udzia³ w regatach kajakowych
d³ugodystansowych i pisemne oœwiadczenie o posiadaniu umiejêtnoœci p³ywania.
Zawodnicy urodzeni w 1993-1994 roku mog¹ startowaæ w konkurencji seniorów
albo juniorów,
a zawodnicy urodzeni w 1995-1996 mog¹ startowaæ w konkurencji juniorów
albo juniorów m³odszych.
W mistrzostwach mog¹ braæ udzia³ osady reprezentuj¹ce jeden klub.
Konkurencje:
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Ramowy program:
13.05.2011 r (Pi¹tek) godz. 18.00- odprawa techniczna.
14.05.2011r (Sobota) godz. 10.00 - I wyœcig

Podczas odprawy technicznej Sêdzia G³ówny ma prawo zmieniæ program minutowy,
ustalony na losowaniu.
Zg³oszenia:
Zg³oszenia imienne na obowi¹zuj¹cych drukach wraz z list¹ zbiorcz¹ nale¿y wys³aæ do
dnia 01.05.2011r do godz. 12,00 tj. do rozpoczêcia losowania na adres domowy: Marek
Stanny, ul. £agodna 20/34, 43-502 Czechowice-Dziedzice, lub e-mail: mstanny@vp.pl
Odprawa techniczna odbêdzie siê w dniu 13.05.2011r w godz. 18.00 na przystani MOSM
Tychy, ul. Parkowa 17. Kierownicy ekip mog¹ odbieraæ program od godz. 16.00 w dniu
13.05.2011r.
Op³aty:
Za ka¿dego zawodnika w kategorii seniorów ,juniorów i juniorów m³odszych (z listy
zbiorczej) 1-krotna wysokoœæ obowi¹zuj¹cej diety, natomiast w pozosta³ych
konkurencjach 50% wysokoœci obowi¹zuj¹cej diety. Za dog³oszenie zawodnika
10-krotna wysokoœæ diety. Vadium za protest 10-krotna wysokoœæ diety. Vadium za
odwo³anie 20-krotna wysokoœæ diety.
Sposób przeprowadzenia regat:
Organizator umo¿liwia wa¿enie ³odzi w dniu 13.05.2011r od godz. 16.00. Nie
wprowadza siê ¿adnych ograniczeñ w zakresie u¿ywania ³odzi z wyj¹tkiem wymiarów
i ciê¿aru. Kajaki z tworzyw sztucznych, bior¹ce udzia³ w wyœcigach musz¹ posiadaæ
zamocowany materia³ wypornoœciowy, zabezpieczaj¹cy kajak przed zatoniêciem.
Kanadyjki musz¹ posiadaæ sprawne komory wodoszczelne. Numery startowe
zabezpieczaj¹ organizacje zg³aszaj¹ce. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymuj¹
medale oraz nagrody ufundowane przez sponsorów.
Ró¿ne:
Koszty zakwaterowania i wy¿ywienia pokrywaj¹ organizacje zg³aszaj¹ce.
Koszt organizacji pokrywa PZKaj., organizator i sponsorzy.
W sprawach nie ujêtych w niniejszej zapowiedzi stosuje siê przepisy „Regulamin
Kajakowych Biegów P³askich”.
Uwaga!
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, na podstawie decyzji
Sêdziego G³ównego, zawodnicy uczestnicz¹cy we wszystkich kategoriach wiekowych,
dopuszczeni zostan¹ do startu w kamizelkach asekuracyjnych.

15.05.2011r (niedziela) od godz. 9,00 wg. kolejnoœæ wyœcigów.

Regaty Eliminacyjne Juniorów i M³odzików
(kwalifikacje do Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y)
Cel:
Sprawdzenie poziomu sportowego juniorów i m³odzików.
Ustalenie kadry centralnego szkolenia i wyselekcjonowanie grupy zawodników, którzy
zostan¹ objêci przygotowaniami do regat miêdzynarodowych w 2011r odbêd¹ siê wg
regulaminu og³oszonego w póŸniejszym terminie.
Wyselekcjonowanie grupy 260 zawodników, których pobyt na Ogólnopolskiej
Olimpiadzie M³odzie¿y sfinansuje Ministerstwo Sportu (limity w poszczególnych
grupach tj. kajakarzy, kanadyjkarzy i kajakarek zostan¹ podane po regatach)
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Miejsce, termin, organizator:
Eliminacje zostan¹ rozegrane na torze regatowym „Brdyujœcie” w Bydgoszczy w dniach
03-05.06.2011r. Organizatorem na zlecenie Polskiego Zwi¹zku Kajakowego jest
Kujawsko-Pomorski Zwi¹zek Kajakowy w Bydgoszczy.
Uczestnictwo:
Iloœæ startów bez ograniczeñ. W regatach nie ma zastosowania pkt. 5.3.4. Regulaminu
Wyœcigów Kajakarstwa Klasycznego.
W regatach startuj¹ juniorzy ur. w 1993-1994, juniorzy m³odsi ur. w 1995-1996 oraz
m³odzicy urodzeni w 1997 roku. Obowi¹zek startu maj¹ cz³onkowie kadry narodowej
juniorów, SMS oraz kadr wojewódzkich. Prawo startu w regatach maj¹ tylko zawodnicy
zg³oszeni do Polskiego Zwi¹zku Kajakowego.
Konkurencje:
juniorzy: 1993-1994
K-1, C-1 200 m, 500 m, 1000 m i K-2, C-2 500 m, 1000 m
juniorki: 1993-1994
K-1 200 m, 500m, 1000m i K-2 500 m
juniorzy m³odsi: 1995-1996 K-1, C-1 1000 m
juniorki m³odsze: 1995-1996 K-1 500 m
m³odzicy: 1997
K-1, C-1 1000 m
m³odziczki: 1997
K-1 500 m
Sk³ad osad K-2,C-2 jest proponowany przez trenerów kadry w iloœci 9 osad – 1 fina³ w
ka¿dej konkurencji. W przypadku wolnych miejsc mog¹ byæ dog³oszone osady klubowe.
Ramowy program:
03.06.2011r. (pi¹tek) o godz.12,00 odprawa kierowników ekip
godz. 16,00 przejazdy eliminacyjne w seriach na czas w kolejnoœci
K-1 200 m juniorów
C-1 200 m juniorów
K-1 200 m juniorek
Pó³fina³y i fina³y w kolejnoœci jw.
04.06.2011r. (sobota)
godz.8,00 przejazdy eliminacyjne w seriach na czas w kolejnoœci
K-1 500 m juniorów
C-1 500 m juniorów
K-1 500 m juniorek
K-1 500 m juniorek m³odszych
K-1 500 m m³odziczek 1997
K-1 1000 m juniorów m³odszych
C-1 1000 m juniorów m³odszych
K-1 1000 m juniorów
C-1 1000 m juniorów
K-1 1000 m juniorek
K-1 1000 m m³odzików 1997
C-1 1000 m m³odzików 1997
Pó³fina³y w kolejnoœci:
K-1 500 m juniorów
C-1 500 m juniorów
K-1 500 m juniorek
K-1 500 m juniorek m³odszych
C-1 1000 m juniorów m³odszych
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K-1 1000 m juniorów m³odszych
K-1 1000 m juniorów
C-1 1000 m juniorów
K-1 1000 m juniorek
06.06.2011. (niedziela) fina³y w kolejnoœci:
K-1 500 m juniorów
C-1 500 m juniorów
K-1 500 m juniorek
K-1 500 m juniorek m³odszych
K-1 500 m m³odziczek 1997
K-1 1000 m juniorów
C-1 1000 m juniorów
K-1 1000 m m³odzików 1997
K-1 1000 m juniorów m³odszych
C-1 1000 m juniorów m³odszych
K-1 1000 m juniorek
K-2 1000 m juniorów
C-2 1000 m juniorów
C-1 1000 m m³odzików 1997
K-2 500 m juniorek
C-2 500 m juniorów
K-2 500 m juniorów
Podczas odprawy technicznej Sêdzia G³ówny ma prawo zmieniæ program minutowy,
ustalony na losowaniu.
Zg³oszenia, losowanie, odprawa:
Zg³oszenia imienne na obowi¹zuj¹cych drukach i alfabetyczn¹ list¹ zbiorcz¹ nale¿y
przes³aæ na adres Polskiego Zwi¹zku Kajakowego ul. Erazma Cio³ka 17, 01-445
Warszawa z dopiskiem „Eliminacje Jun.”, fax. 8772460, e-mail: sport@pzkaj.pl lub
office@pzkaj.pl Losowanie odbêdzie siê dnia 19.05.2011r. o godz.15,00. Ostateczny
termin zg³oszeñ up³ywa w momencie rozpoczêcia losowania. Odprawa kierowników
ekip i sêdziów, odbêdzie siê w dniu 03.06.2011r. o godz. 12,00 w auli A-1 Akademii
Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy przy ul Prof. Kaliskiego 7. Kierownicy ekip bêd¹
mogli odbieraæ program regat od godz. 11,00 w miejscu odprawy.
Op³aty:
Za ka¿dego zg³oszonego zawodnika z listy zbiorczej -1 krotna wysokoœæ obowi¹zuj¹cej
diety.
Za dog³oszenie zawodnika - 10 krotna wysokoœæ diety. Brak listy zbiorczej - 5 krotna
wysokoœæ diety.
Vadium za protest - 10 krotna wysokoœæ diety.
Sposób przeprowadzenia regat:
Wg nastêpuj¹cego schematu:
Regaty Eliminacyjne Juniorów zostan¹ przeprowadzone w seriach na czas. Czas
uzyskany w pierwszym przejeŸdzie bêdzie decydowa³ o awansie do drugiego przejazdu
pó³fina³owego.
Z 27 zawodników którzy uzyskali najlepsze czasy w pierwszym przejeŸdzie
rozlosowane bêd¹ 3 pó³fina³y.
Do fina³u „A” kwalifikuj¹ siê zawodnicy /9/ którzy zajêli trzy pierwsze miejsca
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w ka¿dym z trzech pó³fina³ów.
Do fina³u „B” kwalifikuj¹ siê zawodnicy, którzy w swoich pó³fina³ach zajêli 4-6 miejsce
a do fina³u „C” pozostali.
Zawodnicy którzy nie zakwalifikuj¹ siê do trzech pierwszych pó³fina³ów wystartuj¹
bezpoœrednio w fina³ach kolejno „D”, „E” itd. na podstawie czasu uzyskanego
w pierwszym przejeŸdzie /odpowiednio rozlosowani/
Pó³fina³y oraz fina³y A, B, C rozstawione zostan¹ na podstawie nastêpuj¹cego klucza :
Pó³fina³ I
Tor 1 czas 24
Tor 2 czas 18
Tor 3 czas 12
Tor 4 czas 6
Tor 5 czas 1
Tor 6 czas 7
Tor 7 czas 13
Tor 8 czas 19
Tor 9 czas 25
Tor 1
Tor 2
Tor 3
Tor 4
Tor 5
Tor 6
Tor 7
Tor 8
Tor 9

Pó³fina³ II
Tor 1 czas 23
Tor 2 czas 17
Tor 3 czas 11
Tor 4 czas 5
Tor 5 czas 2
Tor 6 czas 8
Tor 7 czas 14
Tor 8 czas 20
Tor 9 czas 26

Fina³ A
3miejsce II pó³fina³
2 miejsce III pó³fina³
2 miejsce I pó³fina³
1 miejsce II pó³fina³
1 miejsce I pó³fina³
1 miejsce III pó³fina³
2 miejsce II pó³fina³
3 miejsce I pó³fina³
3 miejsce III pó³fina³

Pó³fina³ III
Tor 1 czas 22
Tor 2 czas 16
Tor 3 czas 10
Tor 4 czas 4
Tor 5 czas 3
Tor 6 czas 9
Tor 7 czas 15
Tor 8 czas 21
Tor 9 czas 27
Fina³ B
6 miejsce II pó³fina³
5 miejsce III pó³fina³
5 miejsce I pó³fina³
4 miejsce II pó³fina³
4 miejsce I pó³fina³
4 miejsce III pó³fina³
5 miejsce II pó³fina³
6 miejsce I pó³fina³
6 miejsce III pó³fina³

Fina³ C
9 miejsce II pó³fina³
8 miejsce III pó³fina³
8 miejsce I pó³fina³
7 miejsce II pó³fina³
7 miejsce I pó³fina³
7 miejsce III pó³fina³
8 miejsce II pó³fina³
9 miejsce I pó³fina³
9 miejsce III pó³fina³

O ostatecznym miejscu zajêtym przez zawodnika zadecyduje jego miejsce, zajête w
finale, do którego zawodnik zakwalifikowa³ siê. Nie wprowadza siê ¿adnych ograniczeñ
w zakresie u¿ywania ³odzi - oprócz ograniczeñ regulaminowych
Ró¿ne:
Koszty udzia³u w regatach tj. koszty zakwaterowania i wy¿ywienia pokrywaj¹
organizacje zg³aszaj¹ce. Koszty organizacyjne pokrywa Polski Zwi¹zek Kajakowy.
Istnieje mo¿liwoœæ zamówienia zakwaterowania i wy¿ywienia poprzez KPZKaj w
Bydgoszczy. Zamówienia nale¿y sk³adaæ na adres: Kujawsko – Pomorski Zwi¹zek
Kajakowy, ul Gdañska 163, tel./fax. 52 3400139, e-mail: kpzkaj@wp.pl
Podczas eliminacji bêdzie prowadzona kontrola sprzêtu specjalistycznego w zakresie
ciê¿aru i niezatapialnoœci. Organizator udostêpni na torze regatowym, wagê do wa¿enia
³odzi w dniu 04.06.2011r. od godz. 13,00.
Kajaki z tworzyw sztucznych, bior¹ce udzia³ w wyœcigach musz¹ posiadaæ zamocowany
materia³ wypornoœciowy – zabezpieczaj¹cy kajak przed zatoniêciem, kanadyjki musz¹
posiadaæ sprawne komory wodoszczelne.
W sprawach nie ujêtych w niniejszej zapowiedzi stosuje siê przepisy zawarte
w Regulaminie Wyœcigów Kajakarstwa Klasycznego.
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XXV Jubileuszowe Mistrzostwa Polski w Maratonie Kajakowym
Termin, miejsce, organizator:
Mistrzostwa Polski odbêd¹ siê w dniach 11-12.06.2011r. w Lublinie na Zalewie
Zemborzyckim.
Organizatorem na zlecenie Polskiego Zwi¹zku Kajakowego jest Lubelskie Towarzystwo
Kajakowe FALA, 20-518 Lublin, ul. Krê¿nicka 6, e-mail: falalublin@vp.pl
Uczestnictwo:
Prawo startu maj¹ osady polskie i zagraniczne oraz zawodnicy zrzeszeni i nie zrzeszeni.
Do Mistrzostw Polski, ka¿dy klub mo¿e zg³osiæ dowoln¹ iloœæ osad. Zawodnicy
startuj¹cy w kat. senior i junior maj¹ prawo startu w dwóch konkurencjach, pozostali
w jednej konkurencji.
W kategorii seniorów i seniorek prawo startu maj¹ juniorzy i juniorki, a w kategorii
juniorów – juniorzy m³odsi i juniorki m³odsze. W mistrzostwach mog¹ braæ udzia³ osady
reprezentuj¹ce jeden klub.
Konkurencje wyczynowe:
Mê¿czyŸni 30 km K-1,K-2 w tym 6 przenosek
Mê¿czyŸni 25 km C-1,C-2 w tym 5 przenosek
Kobiety 25 km K-1,K-2 w tym 5 przenosek
Juniorzy 20 km K-1,K-2,C-1,C-2 w tym 4 przenoski
Juniorki 20 km K-1,K-2 w tym 4 przenoski
Juniorzy m³. 15 km K-1,K-2,C-1,C-2 w tym 3 przenoski
Juniorki m³. 15 km K-1,K-2 w tym 3 przenoski
Konkurencje rozgrywane w ramach upowszechniania kajakarstwa:
M³odzicy 10 km K-1,K-2,C-1,C-2 w tym 1 przenoska
M³odziczki 10 km K-1,K-2 w tym 1 przenoska
Konkurencje weteranów 35 lat i starsi
Mê¿czyŸni 15 km K-1,C-1 w tym 3 przenoski
Kobiety 15 km K-1 w tym 3 przenoski
Szczegó³owy opis trasy wyœcigów, zostanie przes³any w odrêbnym komunikacie.
Program:
1 dzieñ regat 11.06.2011r (sobota)
08.30 - odprawa techniczna
09.45 - uroczyste otwarcie Mistrzostw
11.00 - start do pierwszej konkurencji w pierwszym dniu regat
K-1 mê¿czyzn
K-1 kobiet
C-1 mê¿czyzn
K-2 juniorów (1993-1994)
K-2 juniorek (1993-1994)
C-2 juniorów (1993-1994)
K-1 juniorów m³odszych (1995-1996)
K-1 juniorek m³odszych (1995-1996)
C-1 juniorów m³odszych (1995-1996)
K-2 m³odzików (1997-1999)
K-2 m³odziczek (1997-1999)
C-2 m³odzików (1997-1999)
K-1 Weteranów
C-1 Weteranów
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2 dzieñ regat 12.06.2011r. (niedziela)
9.00 - start do pierwszej konkurencji w drugim dniu regat
K-2 mê¿czyzn
K-2 kobiet
C-2 mê¿czyzn
K-1 juniorów (1993-1994)
K-1 juniorek (1993-1994)
C-1 juniorów (1993-1994)
K-2 juniorów m³odszych (1995-1996)
K-2 juniorek m³odszych (1995-1996)
C-2 juniorów m³odszych (1995-1996)
K-1 m³odzików (1997-1999)
K-1 m³odziczek (1997-1999)
C-1 m³odzików (1997-1999)
Zg³oszenia, losowanie, odprawa:
Zg³oszenia imienne na obowi¹zuj¹cych drukach z list¹ zbiorcz¹ nale¿y przes³aæ na adres:
Lubelskie Towarzystwo Kajakowe FALA, 20-518 Lublin ul. Krê¿nicka 6,
tel. 781932279, e-mail: falalublin@vp.pl w terminie do dnia 28.05.2011r.
Losowanie odbêdzie siê w dniu 30.05.2011r.o godz.15.00 w siedzibie klubu.
Odprawa techniczna odbêdzie siê w dniu 11.06.2011r, o godz. 08.30 w restauracji
MARINA w Lublinie nad Zalewem Zemborzyckim, ul. Krê¿nicka 6.
Op³aty:
Za ka¿dego zawodnika w kategorii seniorów, juniorów i juniorów m³odszych
oraz weteranów (z listy zbiorczej) 1-krotna wysokoœæ obowi¹zuj¹cej diety, natomiast
w konkurencjach m³odzików 50% wysokoœci obowi¹zuj¹cej diety. Za dog³oszenie
(z listy zbiorczej) zawodnika 10-krotna wysokoœæ diety. Vadium za protest 10-krotna
wysokoœæ diety. Vadium za odwo³anie 20-krotna wysokoœæ diety.
Nagrody:
Zawodnicy zajmuj¹cy miejsca 1-3 otrzymuj¹ medale oraz upominki.
Dekoracje odbywaæ siê bêd¹ 15 minut po zakoñczeniu ka¿dego wyœcigu.
Ró¿ne:
Do startu dopuszczone bêd¹ kajaki spe³niaj¹ce wymogi regulaminowe (d³ugoœæ, ciê¿ar)
i posiadaj¹ce zabezpieczenie przed zatoniêciem. Obowi¹zkowa kontrola ³odzi w dniu
11.06.2011r. od godz. 8.00 (plac obok wie¿y sêdziowskiej).
Ka¿dy zg³oszony zawodnik w konkurencjach wyczynowych musi posiadaæ
dokumentacjê
zgodnie z pkt. 4.1.2. Regulaminu KWK.
Uczestnicy konkurencji weteranów bêd¹ dopuszczeni do startu po przedstawieniu
zaœwiadczenia lekarskiego dopuszczaj¹cego do udzia³u w maratonie kajakowym,
ubezpieczenia i karty p³ywackiej.
Konkurencje mistrzowskie dochodz¹ do skutku przy minimum 4 osadach, które
zamelduj¹ siê u startera gotowe do wyœcigu.
Zawodnicy osad z konkurencji, które nie dosz³y do skutku maj¹ prawo byæ dog³oszeni
do innych konkurencji bez dodatkowych op³at. Wszystkie sprawy techniczne – trasa,
start, „przenoski”, nawroty itp. omówione zostan¹ na odprawie technicznej.
Koszty zakwaterowania i wy¿ywienia pokrywaj¹ organizacje zg³aszaj¹ce – organizator
s³u¿y pomoc¹ w rezerwacji noclegów i wy¿ywienia. Zamówienia nale¿y sk³adaæ
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w terminie do 25.05.2011r. na adres Lubelskiego Towarzystwa Kajakowego FALA
Koszty organizacyjne mistrzostw pokrywaj¹ PZKaj i organizator.
W sprawach nie ujêtych w niniejszej zapowiedzi stosuje siê przepisy Regulaminu
Kajakowych Wyœcigów Maratoñskich.
Numery startowe zabezpieczaj¹ kluby bior¹ce udzia³ w Mistrzostwach.
Uwaga!
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, na podstawie decyzji
Sêdziego G³ównego, zawodnicy dopuszczeni zostan¹ do startu w kamizelkach
asekuracyjnych (kamizelki zabezpieczaj¹ organizacje zg³aszaj¹ce). Decyzja powy¿sza
mo¿e dotyczyæ wszystkich zawodników lub wybranych grup wiekowych.

LXXIII Mistrzostwa Polski Seniorów / II-e Regaty Eliminacyjne
Seniorów, Puchar Województw
Miejsce, termin, organizator:
Mistrzostwa Polski Seniorów i Puchar Województw zostan¹ rozegrane w dniach
24-26.06.2011r. na torze regatowym „MALTA” w Poznaniu. Organizatorem, na zlecenie
Polskiego Zwi¹zku Kajakowego, jest Wielkopolski Zwi¹zek Kajakowy w Poznaniu.
Uczestnictwo:
W Mistrzostwach Polski Seniorów mog¹ braæ udzia³ zawodnicy urodzeni w 1996 roku
i starsi. Seniorzy (1992 i starsi) maj¹ prawo startu w dowolnej iloœci konkurencji (nie
obowi¹zuje pkt..5.3.4. Regulaminu Wyœcigów Kajakarstwa Klasycznego). Iloœæ
mo¿liwych startów bêdzie wynika³a z programu konkurencji ustalonego w podanej ni¿ej
kolejnoœci i u³o¿onego bez dodatkowych przerw czasowych. Juniorzy (93-94) mog¹
startowaæ tylko w trzech konkurencjach (wg. pkt. 5.3.4. RWKK).
Juniorzy m³odsi (95-96) mog¹ byæ zg³oszeni i startowaæ tylko w jednej imprezie tj., albo
w Mistrzostwach Polski Seniorów, albo w Pucharze Województw.
Prawo startu maj¹ tylko i wy³¹cznie zawodnicy zg³oszeni do Polskiego Zwi¹zku
Kajakowego.
W mistrzostwach mog¹ braæ udzia³ osady reprezentuj¹ce jeden klub.
W Pucharze Województw mog¹ startowaæ tylko zawodnicy urodzeni w latach 1995-97
z klubów bêd¹cych cz³onkami danego województwa. Ka¿de województwo ma prawo
wystawiæ po jednej osadzie w ka¿dej konkurencji Pucharu. Zawodnicy maj¹ prawo
startu w 2 konkurencjach.
Konkurencje:
Mistrzostwa Polski Seniorów
Kobiety:
200m
K-1, K-2, C-1, sztafeta K-1 x 4 200m
500m
K-1, K-2, K-4,
1000m K-1, K-2,
5 km
K-1
Mê¿czyŸni:
200m
K-1, K-2, C-1,C-2, sztafeta K-1 i C-1 x 4 200m
500m
K-1, K-2, C-1,C-2,
1000m K-1, K-2, K-4, C-1, C-2, C-4,
5 km
K-1, C-1
Puchar Województw
dziewczêta
1995
K-1 500m
dziewczêta
1996
K-1 500m
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dziewczêta
1997
K-1 500m
ch³opcy
1995
K-1 500m
ch³opcy
1995
C-1 500m
ch³opcy
1995
K-1 1000m
ch³opcy
1995
C-1 1000m
ch³opcy
1996
K-1 500m
ch³opcy
1996
C-1 500m
ch³opcy
1996
K-1 1000m
ch³opcy
1996
C-1 1000m
ch³opcy
1997
K-1 1000m
ch³opcy
1997
C-1 1000m
dziewczêta
1995/97
K-2 500m
ch³opcy
1995/97
K-2 1000m
ch³opcy
1995/97
C-2 1000m
Ramowy program:
23.06.2011r (czwartek) – odprawa techniczna godz. 18,00
I dzieñ 24.06.2011r (pi¹tek) Pierwszy wyœcig godz. 8:00
eliminacje i fina³y 1000m , eliminacje 200m
eliminacje na dystansach w Pucharze Województw
II dzieñ 25.06.2011r (sobota) Pierwszy wyœcig godz.8:00
eliminacje i fina³y 500m , fina³y 200m,
fina³y 500m w Pucharze Województw
III dzieñ 26.06.2011r (niedziela) Pierwszy wyœcig godz. 8:00
fina³y sztafet na 200m
fina³y K-1, C-1 5 km
fina³y w Pucharze Województw na 1000m
Program minutowy zostanie podany w póŸniejszym terminie.
Podczas odprawy technicznej Sêdzia G³ówny ma prawo zmieniæ program minutowy,
ustalony na losowaniu.
Zg³oszenia, losowanie, odprawa:
Zg³oszenia imienne na obowi¹zuj¹cych drukach wraz z list¹ zbiorcz¹ z dopiskiem „MPS
i PW” nale¿y wys³aæ na adres: Wielkopolski Zwi¹zek Kajakowy, ul Reymonta 35,
60-791 Poznañ, tel. 61 8666031 w 335, fax. 61 6612001, e-mail: wzkaj@wp.pl.
Losowanie odbêdzie siê dnia 10.06.2011r. o godz.15,00. Ostateczny termin zg³oszeñ
up³ywa z dniem losowania. Odprawa kierowników ekip i sêdziów odbêdzie siê w dniu
23.06.2011r. o godz. 18,00. na torze regatowym „MALTA” – w sali konferencyjnej.
Kierownicy ekip bêd¹ mogli odbieraæ program regat od godz. 17:00 w miejscu odprawy.
Op³aty:
Za ka¿dego zg³oszonego zawodnika (z listy zbiorczej)-1 krotna wysokoœæ
obowi¹zuj¹cej diety do Pucharu Województw - 50% wysokoœci diety od zg³oszonego
zawodnika.
Za dog³oszenie zawodnika – 10 krotna wysokoœæ diety. Vadium za protest - 10 krotna
wysokoœæ diety. Vadium za odwo³anie - 20 krotna wysokoœæ diety.
Sposób przeprowadzenia regat:
Podczas Mistrzostw Polski Seniorów, we wszystkich konkurencjach, je¿eli wystartuje
min.18 osad, rozegrane zostan¹ fina³y A i B. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w
Mistrzostwach Polski Seniorów otrzymuj¹ medale. Organizator umo¿liwia wa¿enie
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³odzi od godz.14,00 w dniu 23.06.2011r. Konkurencje, do których zg³oszono maksimum
9 osad (bezpoœredni fina³), zostan¹ rozegrane przy minimum 4-ch osadach, które
zamelduj¹ siê u startera gotowe do wyœcigu (w przypadku mniejszej iloœci osad na starcie
wyœcig nie odbywa siê). Numery startowe zabezpiecza organizacja zg³aszaj¹ca - istnieje
mo¿liwoœæ wypo¿yczenia u organizatora (za kaucj¹). System zaliczania osad
do kolejnych wyœcigów i fina³ów – zgodny z Regulaminem Wyœcigów Kajakarstwa
Klasycznego.
LXXIII Mistrzostwa Polski Seniorów s¹ równoczeœnie II Regatami Eliminacyjnymi do
kadry narodowej seniorów i reprezentacji Polski na miêdzynarodowe imprezy
mistrzowskie i odbêd¹ siê zgodnie z regulaminem powo³ywania do kadry narodowej
i zasadami powo³ywania do reprezentacji narodowej w kajakarstwie klasycznym.
Puchar Województw:
Do fina³u z eliminacji kwalifikuj¹ siê cztery pierwsze osady i pi¹ta z lepszym czasem.
Tory w fina³ach zale¿¹ od miejsc zajêtych w wyœcigach eliminacyjnych:
I m. w I wyœcigu eliminacyjnym - 5 tor
I m. w II wyœcigu eliminacyjnym - 4 tor
II m. w I wyœcigu eliminacyjnym - 6 tor itd.
Prowadzona bêdzie punktacja zespo³owa województw wg zasad: I miejsce – 15 pkt., II
miejsce - 12 pkt., III miejsce - 10 pkt., za nastêpne miejsca odpowiednio: 8, 6, 4, 3, 2, 0
pkt.
Zdobywcy I, II i III miejsca w punktacji zespo³owej otrzymuj¹ puchary.
W sprawach nie ujêtych w niniejszej zapowiedzi stosuje siê przepisy zawarte
w Regulaminie Wyœcigów Kajakarstwa Klasycznego.
Uwaga !!!
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zawodnicy zg³oszeni
w kategorii m³odzików, na podstawie decyzji Sêdziego G³ównego dopuszczeni zostan¹
do startu w kamizelkach asekuracyjnych (kamizelki zabezpieczaj¹ macierzyste kluby).
Ró¿ne:
Kajaki z tworzyw sztucznych, bior¹ce udzia³ w wyœcigach musz¹ posiadaæ zamocowany
materia³ wypornoœciowy – zabezpieczaj¹cy kajak przed zatoniêciem, kanadyjki musz¹
posiadaæ sprawne komory wodoszczelne.
Koszty zakwaterowania i wy¿ywienia pokrywaj¹ organizacje zg³aszaj¹ce. Organizator
s³u¿y pomoc¹ w rezerwacji noclegów i wy¿ywienia. Zamówienia do dnia 03.06.2011r
nale¿y sk³adaæ na adres: Wielkopolski Zwi¹zek Kajakowy, ul. Reymonta 35, 60-791
Poznañ, tel. 61-866-60-31 w 335, fax. 61-661-20-01,e-mail: wzkaj@wp.pl.

XXVI M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski o Puchar PKOL, Mistrzostwa
M³odzików PZKaj., Otwarte Mistrzostwa Polski Weteranów.
Miejsce, termin, organizator:
Regaty zostan¹ rozegrane w dniach 08-10.07.2011r na torze regatowym „Brdyujœcie”
w Bydgoszczy. Organizatorem, na zlecenie Polskiego Zwi¹zku Kajakowego, jest
Kujawsko- Pomorski Zwi¹zek Kajakowy w Bydgoszczy.
Uczestnictwo:
W M³odzie¿owych Mistrzostwach Polski startuj¹ zawodnicy urodzeni w latach 1988-92
oraz juniorzy urodzeni w 1993-94 roku. Zawodnicy z rocznika 1988-92 mog¹ startowaæ
w trzech konkurencjach, zawodnicy z rocznika 1993-94 mog¹ wystartowaæ równie¿ w
trzech konkurencjach, lecz mog¹ byæ tylko uzupe³nieniem osad do 50%. Prawo startu
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maj¹ tylko zawodnicy zg³oszeni do Polskiego Zwi¹zku Kajakowego.
W Mistrzostwach M³odzików Polskiego Zwi¹zku Kajakowego startuj¹ zawodnicy
urodzeni w latach 1997,1998. Zawodnicy mog¹ startowaæ w dwóch konkurencjach.
Prawo startu maj¹ tylko zawodnicy zg³oszeni do Polskiego Zwi¹zku Kajakowego.
W M³odzie¿owych Mistrzostwach Polski i w Mistrzostwach M³odzików mog¹ braæ
udzia³ osady reprezentuj¹ce jeden klub.
Konkurencje:
M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski
kobiety
K-1, K-2, K-4 500 m
K-1 200 m
mê¿czyŸni:
K-1, K-2, K-4, C-1, C-2 1000 m
K-1, K-2, C-1 200 m
Mistrzostwa M³odzików PZKaj.
dziewczêta 1997 K-1, K-2 2000 m
ch³opcy 1997
K-1, K-2, C-1, C-2 2000 m
dziewczêta 1998 K-1, K-2 2000 m
ch³opcy 1998
K-1, K-2,C-1,C-2 2000 m
dziewczêta 97/98 K-4 2000 m
ch³opcy 97/98
K-4, C-4 2000 m
Zg³oszenia, losowanie, odprawa:
Zg³oszenia imienne na obowi¹zuj¹cych drukach z alfabetyczn¹ list¹ zbiorcz¹ oraz
z dopiskiem „M£.M.P, M.M£.PZKaj. i MPW .” nale¿y wys³aæ na adres: Polskiego
Zwi¹zku Kajakowego ul. Erazma Cio³ka 17, 01-445 Warszawa z dopiskiem „MMP
i MPW”, fax. 8772460, e-mail: sport@pzkaj.pl lub office@pzkaj.pl
Losowanie komputerowe odbêdzie siê w dniu 24.06.2011r o godz. 17,00. Ostateczny
termin zg³oszeñ up³ywa z terminem losowania.
Odprawa kierowników ekip i sêdziów odbêdzie siê o godz. 12,00 w dniu 08.07.2011r w
auli A-1 Akademii Techniczno Rolniczej w Bydgoszczy, przy ul. Prof. Kaliskiego
7 – wyœcigi rozpoczn¹ siê o godz. 16,00.
Kierownicy ekip bêd¹ mogli odbieraæ program regat od godziny 11,00. w miejscu
odprawy.
Podczas odprawy technicznej Sêdzia G³ówny ma prawo zmieniæ program minutowy,
ustalony na losowaniu.
Op³aty:
Za ka¿dego zg³oszonego zawodnika (z listy zbiorczej) do M³odzie¿owych Mistrzostw
Polski: Mistrzostw M³odzików PZKaj., oraz M.P. Weteranów 1-krotna wysokoœæ
obowi¹zuj¹cej diety,
Za do g³oszenie zawodnika - 10 krotna wysokoœæ diety. Za brak listy zbiorczej - 10 krotna
wysokoœæ diety. Vadium za protest - 10 krotna wysokoœæ diety. Vadium za odwo³anie - 20
krotna wysokoœæ diety.
Sposób przeprowadzenia regat:
Wyœcigi na dystansie 200 m w ca³oœci (eliminacje, pó³fina³y i fina³y) zostan¹ rozegrane w
dniu 8.07.br (pi¹tek). Pozosta³e konkurencje zostan¹ rozegrane w sobotê i w niedzielê
wed³ug uk³adu wynikaj¹cego z iloœci zg³oszeñ do konkurencji rozgrywanych w ramach
M£.MP, MM£PZKaj i MPWeteranów.
M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski:
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymuj¹ medale
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Prowadzona bêdzie punktacja zespo³owa wg zasad wspó³zawodnictwa dzieci
i m³odzie¿y. Za pierwsze trzy miejsca w punktacji zespo³owej oraz dla najlepszych
zawodników w kajakarkach, kajakarzach i kanadyjkarzach zostan¹ wrêczone puchary
ufundowane przez Polski Komitet Olimpijski.
VII Mistrzostwa M³odzików Polskiego Zwi¹zku Kajakowego
Wyœcig fina³owy nie mo¿e liczyæ wiêcej ni¿ 30 zawodników . W przypadku wiêkszej
iloœci zg³oszeñ bêd¹ rozgrywane wyœcigi eliminacyjne. Iloœæ zawodników w eliminacji
nie mo¿e przekraczaæ liczby 30. Do fina³u zostan¹ zakwalifikowane osady, które zajê³y
1-10 miejsca w wyœcigach eliminacyjnych. Stawkê 30 osad uzupe³niaj¹ osady
z najlepszymi czasami a które zajê³y 11 – 20 miejsce w wyœcigu eliminacyjnym.
Wszystkie osady musz¹ obowi¹zkowo posiadaæ na kajakach i kanadyjkach numery
wylosowanych torów. W Mistrzostwach M³odzików prowadzona bêdzie punktacja
Rankingu PZKaj (10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ….)
W sprawach nie ujêtych w niniejszej zapowiedzi stosuje siê przepisy zawarte
w Regulaminie Wyœcigów Kajakarstwa Klasycznego.
Uwaga:
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zawodnicy zg³oszeni
w kategorii m³odzików, na podstawie decyzji Sêdziego G³ównego dopuszczeni zostan¹
do startu
w kamizelkach asekuracyjnych ( kamizelki zabezpieczaj¹ macierzyste kluby).
W zakresie u¿ywania ³odzi stosuje siê przepisy dotycz¹ce wymiarów i ciê¿aru oraz nie
zatapialnoœci. Organizator umo¿liwia wa¿enie ³odzi od godz.15,00 w dniu 09.07.2011r.
Ró¿ne:
Kajaki z tworzyw sztucznych, bior¹ce udzia³ w wyœcigach musz¹ posiadaæ zamocowany
materia³ wypornoœciowy – zabezpieczaj¹cy kajak przed zatoniêciem, kanadyjki musz¹
posiadaæ sprawne komory wodoszczelne. Numery startowe zabezpiecza organizacja
zg³aszaj¹ca (istnieje mo¿liwoœæ wypo¿yczenia numerów u organizatora po wp³aceniu
kaucji). Koszty zakwaterowania i wy¿ywienia pokrywaj¹ organizacje zg³aszaj¹ce we
w³asnym zakresie. Organizator s³u¿y pomoc¹ w rezerwacji noclegów i wy¿ywienia.
Zamówienia mo¿na sk³adaæ na adres: Kujawsko – Pomorski Zwi¹zek Kajakowy,
ul Gdañska 163, tel./fax. 52 3400139, e-mail: kpzkaj@wp.pl w nieprzekraczalnym
terminie do 20.06.2011r.
Koszty organizacyjne regat ponosi Polski Zwi¹zek Kajakowy.
W sprawach nie ujêtych w niniejszej zapowiedzi stosuje siê przepisy zawarte
w Regulaminie Wyœcigów Kajakarstwa Klasycznego.

Mistrzostwa Polski Weteranów.
ZapowiedŸ i ramowy program zostan¹ podane w osobnym komunikacie.

XVII Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y i Mistrzostwa Polski Juniorów
Bydgoszcz 11-14.08.2011r.
Miejsce, termin, organizator:
Olimpiada M³odzie¿y i Mistrzostwa Polski Juniorów zostan¹ rozegrane na torze
regatowym Brdyujœcie w Bydgoszczy, w dniach 11-14.08.2011r. Organizatorami s¹:
PZKaj, Komitet Organizacyjny XVII OOM i Kujawsko-Pomorski Zwi¹zek Kajakowy.
Uczestnictwo:
W Olimpiadzie M³odzie¿y startuj¹ juniorzy m³odsi urodzeni w latach 1995-1996.
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W Mistrzostwach Polski Juniorów startuj¹ zawodnicy urodzeni w latach 1993-1994.
Juniorzy maj¹ prawo startu w trzech konkurencjach, natomiast juniorzy m³odsi maj¹
prawo startu tylko w dwóch konkurencjach. Prawo startu maj¹ tylko zawodnicy
zg³oszeni do Polskiego Zwi¹zku Kajakowego. W Ogólnopolskiej Olimpiadzie
M³odzie¿y i Mistrzostwach Polski Juniorów mog¹ braæ udzia³ osady reprezentuj¹ce
jeden klub.
Konkurencje:
Juniorzy 1993-1994
200 m
K-1, C-1
500 m
K-1, K-2, K-4, C-1, C-2, C-4
1000 m
K-1, K-2, K-4, C-1, C-2
5000 m
K-1, K-2, C-1, C-2
Juniorki 1993-1994
200 m
K-1
500 m
K-1, K-2, K-4
1000 m
K-1, K-2
5000 m
K-1, K-2
Juniorzy m³odsi 1995-1996
500 m
K-1, K-2, K-4, C-1, C-2, C-4
1000 m
K-1, K-2, K-4, C-1, C-2
5000 m
K-1, K-2, C-1, C-2
Juniorki m³odsze 1995-1996
500 m
K-1, K-2, K-4
3000 m
K-1, K-2
Ramowy program:
I dzieñ – 11.08.2011r (czwartek) – Pierwsza odprawa kierowników ekip i sêdziów
dotycz¹ca tylko wyœcigów na dystansie 200 m odbêdzie siê o godz. 13,00 w auli A-1
Akademii Techniczno Rolniczej w Bydgoszczy, przy ul. Prof. Kaliskiego 7
Wyœcigi rozpoczn¹ siê o godz. 16,00 (eliminacje, pó³fina³y, fina³y) w kolejnoœci:
K-1
200 m juniorów
C-1
200 m juniorów
K-1
200 m juniorek
Druga odprawa dotycz¹ca pozosta³ych wyœcigów, rozgrywanych w ramach OOM
i MPJun., odbêdzie siê o godz. 20,30 w Auli A-1 Akademii Techniczno Rolniczej.
II dzieñ – 12.08.2011r (pi¹tek) eliminacje w kolejnoœci:
K-4
500 m
juniorów m³odszych
C-4
500 m
juniorów m³odszych
K-1
500 m
juniorów
C-1
500 m
juniorów
K-4
500 m
juniorek m³odszych
K-1
500 m
juniorek
K-2
500 m
juniorów m³odszych
C-2
500 m
juniorów m³odszych
K-2
500 m
juniorek m³odszych
C-2
500 m
juniorów
K-2
500 m
juniorów
K-4
500 m
juniorek
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C-1
500 m
juniorów m³odszych
K-1
500 m
juniorów m³odszych
C-4
500 m
juniorów
K-4
500 m
juniorów
K-2
500 m
juniorek
Pó³fina³y w kolejnoœci eliminacji
Od godz. 16.00 fina³y B i A w kolejnoœci eliminacji
III dzieñ 13.08.2011r (sobota) eliminacje w kolejnoœci:
K-4
1000 m
juniorów m³odszych
K-1
1000 m
juniorów
C-1
1000 m
juniorów
K-1
1000 m
juniorek
K-2
1000 m
juniorów m³odszych
C-2
1000 m
juniorów m³odszych
K-1
500 m
juniorek m³odszych
K-2
1000 m
juniorów
C-2
1000 m
juniorów
K-2
1000 m
juniorek
K-1
1000 m
juniorów m³odszych
C-1
1000 m
juniorów m³odszych
K-4
1000 m
juniorów
Pó³fina³y w kolejnoœci eliminacji
Od godz. 16.00 fina³y B i A w kolejnoœci eliminacji
IV dzieñ 14.08.2011r (niedziela) od godz. 9.00 wyœcigi na d³ugim dystansie:
K-2
5000 m
juniorek
K-1
5000 m
juniorek
K-2
5000 m
juniorów
K-1
5000 m
juniorów
C-2
5000 m
juniorów
C-1
5000 m
juniorów
K-2
3000 m
juniorek m³odszych
K-1
3000 m
juniorek m³odszych
C-2
5000 m
juniorów m³odszych
C-1
5000 m
juniorów m³odszych
K-2
5000 m
juniorów m³odszych
K-1
5000 m
juniorów m³odszych
Podczas odprawy technicznej Sêdzia G³ówny ma prawo zmieniæ program minutowy,
ustalony na losowaniu.
Zg³oszenia, losowanie, odprawa:
Zg³oszenia imienne na obowi¹zuj¹cych drukach i alfabetyczn¹ list¹ zbiorcz¹ nale¿y
przes³aæ na adres Polskiego Zwi¹zku Kajakowego ul. Erazma Cio³ka 17, 01-445
Warszawa”, fax. 8772460, e-mail: sport@pzkaj.pl lub office@pzkaj.pl z dopiskiem
„Zg³oszenia do OOM lub MPJun.
Losowanie odbêdzie siê dnia 01.08.2011r. o godz.15,00. Ostateczny termin zg³oszeñ
up³ywa w momencie rozpoczêcia losowania. Pierwsza odprawa kierowników ekip
i sêdziów dotycz¹ca tylko wyœcigów na dystansie 200 m rozgrywanych w ramach
Mistrzostw Polski Juniorów odbêdzie siê w dniu 11.08.2011r. o godz. 13,00 w auli A-1
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Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy przy ul Prof. Kaliskiego 7. Kierownicy
ekip bêd¹ mogli odbieraæ program regat od godz. 12,00 w miejscu odprawy. Druga
odpraw dotycz¹ca pozosta³ych wyœcigów rozgrywanych w ramach OOM i MPJu.
Odbêdzie siê o godz. 20,30 w auli A-1 Akademii Techniczno Rolniczej. Kierownicy ekip
bêd¹ mogli odbieraæ program regat od godz. 16,00 w sekretariacie regat na torze
kajakowym.
Op³aty:
Za ka¿dego zg³oszonego zawodnika (z listy zbiorczej) – 1 krotna wysokoœæ
obowi¹zuj¹cej diety (dotyczy tylko juniorów). Za dog³oszenie zawodnika – 10 krotna
wysokoœæ diety. Brak listy zbiorczej – 10 krotna wysokoœæ diety. Vadium za protest – 10
krotna wysokoœæ diety. Vadium za odwo³anie – 20 krotna wysokoœæ diety.
Sposób przeprowadzenia regat:
W Mistrzostwach Polski Juniorów w konkurencjach K-1, K-2, K-4, C-1, C-2 i C-4 na
dystansach 200 m, 500m i 1000m , rozegrane zostan¹ fina³y A i B, je¿eli wystartuje
minimum 18 osad.
W Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y w konkurencjach K-1, K-2, C-1 i C-2 na
dystansach 500m i 1000m, rozegrane zostan¹ fina³y A i B. W konkurencji K-4 na
dystansach 500 i 1000m fina³y A i B zostan¹ rozegrane je¿eli wystartuje minimum 18
osad. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymuj¹ medale. W zakresie u¿ywania
³odzi obowi¹zuj¹ przepisy dot. wymiarów i ciê¿aru. Kajaki z tworzyw sztucznych,
bior¹ce udzia³ w wyœcigach musz¹ posiadaæ sprawne komory wodoszczelne.
Organizator umo¿liwia wa¿enie ³odzi na torze regatowym w dniu 11.08.2011r. od godz.
10.00. Numery startowe zabezpiecza organizacja zg³aszaj¹ca.
W Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y i w Mistrzostwach Polski Juniorów
prowadzona bêdzie punktacja wspó³zawodnictwa dzieci i m³odzie¿y.
Ró¿ne:
Koszty zakwaterowania i wy¿ywienia uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady
M³odzie¿y pokrywa organizator (dot. zakwalifikowanych w grupie 260 zawodników).
Koszty uczestników Mistrzostw Polski Juniorów pokrywaj¹ organizacje zg³aszaj¹ce.
W sprawach dotycz¹cych rezerwacji noclegów i wy¿ywienia pomoc¹ s³u¿y organizator.
Zamówienia nale¿y sk³adaæ na adres: Kujawsko Pomorski Zwi¹zek Kajakowy.

XIV Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajak Polo
Miejsce, termin, organizator:
XIV Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajak Polo rozegrane zostan¹ w dniach
13-14.08.2011r w Choszcznie. Organizatorem jest LUKS „Wodniak” Choszczno
Uczestnictwo:
W mistrzostwach mog¹ braæ udzia³ zawodnicy urodzeni w 1996r i starsi (w kategorii
kobiet i mê¿czyzn), zg³oszeni do PZKaj i posiadaj¹cy dokumentacjê zgodn¹
z regulaminem PZKaj (licencjê, aktualne badania lekarskie)
Zg³oszenia, losowanie, odprawa:
Klub bior¹cy udzia³ w mistrzostwach ma prawo zg³osiæ dowoln¹ iloœæ zespo³ów
w kategorii kobiet i mê¿czyzn. Ka¿da zg³oszona dru¿yna mo¿e liczyæ od 5 do 10
zawodników.
Zg³oszenia na obowi¹zuj¹cych drukach nale¿y wys³aæ na adres: Polski Zwi¹zek
Kajakowy, ul Erazma Cio³ka 17, 01-445 Warszawa, fax. 8772460, e-mail:
sport@pzkaj.pl lub office@pzkaj.pl w terminie do 31.07.2011. Odprawa techniczna
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odbêdzie siê w dniu 12.08.2011r o godz. 19.00 w Centrum Rekreacyjno Sportowym
w Choszcznie ul. Promenada 1. Kontrola sprzêtu zostanie przeprowadzona w dniu
12.08.2011r w godz. 15.00-18.00 w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
Do mistrzostw zostanie dopuszczony sprzêt, który spe³nia wymogi regulaminowe.
Sposób przeprowadzenia turnieju:
XIV Mistrzostwa Polski Seniorów zostan¹ przeprowadzone na dwóch boiskach
o wymiarach 35m na 23m. W przypadku zg³oszenia z klubu wiêcej ni¿ jednej dru¿yny,
organizator mistrzostw wyposa¿y zawodników w identyfikatory, które bêd¹
upowa¿nia³y do wp³ywania na boisko. W zwi¹zku z tym ³¹cznie ze zg³oszeniem dru¿yn
do mistrzostw, klub zobowi¹zany jest do wys³ania zdjêæ zg³aszanych zawodników.
System rozgrywek zostanie podany podczas odprawy technicznej uzale¿niony jest od
iloœci zg³oszeñ. Najlepsze zespo³y z XIII Mistrzostw Polski zostan¹ rozstawione do
odpowiednich grup.
Op³aty:
za ka¿dy zg³oszony zespó³ 100z³ p³atne w terminie do 31.07.2011 na konto organizatora
PKO BP 44102048670000170200766865 (jest to warunek przyjêcia zg³oszenia
i rozlosowania dru¿yny w programie zawodów)
vadium za odwo³anie 20 krotna wysokoœæ diety.
Ró¿ne:
Organizator s³u¿y pomoc¹ w rezerwacji noclegów i wy¿ywienia
Kontakt: tel. 506 198 718 lub watek1975@wp.pl
Pole namiotowe na terenie LUKS „Wodniak” - bez op³at.
Koszty organizacji imprezy pokrywa PZKaj. Mistrzostwa zostan¹ przeprowadzone
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami kajak polo. Sêdzia G³ówny zostanie wyznaczony
przez Kolegium Sêdziów PZKaj. Sêdziowie prowadz¹cy gry bêd¹ wyznaczeni na
odprawie sêdziowskiej w dniu 12.08.2011 (po odprawie technicznej). Sêdziowie
prowadz¹cy gry zobowi¹zani s¹ do posiadania ubiorów oraz wyposa¿enia
sêdziowskiego zgodnych z regulaminem Kajak Polo.
Trzy pierwsze dru¿yny w ka¿dej kategorii otrzymuj¹ medale.

XI Mistrzostwa Polski Juniorów i VIII Mistrzostwa Polski Juniorów
M³odszych w kajak-polo
Miejsce termin, organizator:
XI Mistrzostwa Polski Juniorów i VIII Mistrzostwa Polski Juniorów M³odszych w
kajak-polo rozegrane zostan¹ w Kaniowie w dniach 20-21.08.2011r.na obiekcie
sportowym UKS „SET” Kaniów.
Zg³oszenia, losowanie, odprawa:
Klub bior¹cy udzia³ w mistrzostwach ma prawo zg³osiæ dowoln¹ iloœæ zespo³ów
w kategorii kobiet i mê¿czyzn. Ka¿da zg³oszona dru¿yna mo¿e liczyæ od 5 do 10
zawodników. Zg³oszenia na obowi¹zuj¹cych drukach nale¿y wys³aæ na adres: Polski
Zwi¹zek Kajakowy ul. Erazma Cio³ka17,01-445 Warszawa fax. (22) 8772460, e-mail:
sport@pzkaj.pl lub office@pzkaj.pl w terminie do 6.08.2011r. Odprawa techniczna
odbêdzie siê w dniu 19.08.2011r.o godz.19,00, na przystani UKS SET Kaniów –
¯wirownia. Obecnoœæ kierowników ekip na odprawie jest obowi¹zkowa.
Kontrola sprzêtu zostanie przeprowadzona w dniu 19.08.2011r.od godz.16,00 do 19,00
w miejscu wyznaczonym przez organizatora. Do mistrzostw zostanie dopuszczony
sprzêt, który spe³nia wymogi regulaminowe.
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Sposób przeprowadzenia turnieju:
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów M³odszych zostan¹ przeprowadzone na dwóch
(lub trzech) boiskach o wymiarach 35m i 23 m .W przypadku zg³oszenia z klubu wiêcej
ni¿ jednej dru¿yny w danej kategorii ,organizator wyposa¿y zawodników
w identyfikatory ,które bêd¹ upowa¿nia³y do wp³ywania na boisko i do startu. W zwi¹zku
z tym klub zobowi¹zany jest do wys³ania zdjêæ zawodników zg³aszanych. System
rozgrywek zostanie podany podczas odprawy technicznej i uzale¿niony jest od iloœci
zg³oszeñ. Najlepsze zespo³y z X Mistrzostw Polski Juniorów i VI I Mistrzostw Polski
Juniorów M³odszych zostan¹ rozstawione do odpowiednich grup.
Mistrzostwa zostan¹ przeprowadzone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami kajakpolo. Sêdzia g³ówny zostanie wyznaczony przez Kolegium Sêdziów PZKaj. Sêdziowie
prowadz¹cy gry bêd¹ wyznaczeni po odprawie technicznej w dniu 19.08.2011r. na
odprawie sêdziowskiej. Sêdziowie prowadz¹cy gry zobowi¹zani s¹ do posiadania
ubiorów oraz wyposa¿enia sêdziowskiego zgodnie z „Przepisami kajak-polo”
Uczestnictwo:
W mistrzostwach mog¹ braæ udzia³ w zawodnicy urodzeni w latach 1993– 1994
w kategorii juniorów oraz 1995 -1996 w kategorii juniora m³odszego, zg³oszonych do
PZKaj. I posiadaj¹cych dokumentacjê zgodn¹ z regulaminem PZKaj. tj. licencjê,
aktualne badania.
Op³aty:
Za ka¿dy zg³oszony zespó³:
50,00z³ za dru¿ynê w przypadku pe³nego zg³oszenia do dwóch kategorii wiekowych tj.
do kategorii juniorów dziewcz¹t i ch³opców i do kategorii juniora m³odszego dziewcz¹t
i ch³opców 100,00z³ za dru¿ynê w przypadku mniejszej iloœci zg³oszeñ.
Op³aty startowe musz¹ byæ uregulowane w terminie o dnia 12.08.2010r na konto: Bank
Œl¹ski O/Czechowice-Dziedzice. Nr konta 97105012561000002218620983 (jest to
warunek przyjêcia zg³oszenia i rozlosowania dru¿yny w programie zawodów)
Vadium za odwo³anie 20 krotna wysokoœæ diety.
Ró¿ne:
Koszty organizacyjne Mistrzostw Polski pokrywa PZKaj. i Organizator.
Koszty zakwaterowania i wy¿ywienia pokrywaj¹ organizacje zg³aszaj¹ce.
Organizator oferuje pomoc w rezerwacji noclegów i wy¿ywienia. Zamówienia nale¿y
sk³adaæ na adres UKS ”SET” Kaniów, ul. Batalionów Ch³opskich 15, 43-512 Kaniów lub
e-mail: kanu2002@wp.pl w terminie do 9.08.2011.
Noclegi na polu namiotowym s¹ bezp³atne.
Trzy pierwsze dru¿yny w ka¿dej kategorii otrzymuj¹ medale PZKaj.

Jesienna Ogólnopolska Konsultacja Szkoleniowa Seniorów i Juniorów.
Cel:
Sprawdzenie przygotowania i wyselekcjonowanie grupy zawodników, którzy zostan¹
objêci przygotowaniami do regat miêdzynarodowych w roku 2012 i wy³onienie kadry
narodowej Seniorów, Juniorów i Kadetów.
Miejsce, termin, organizator:
Konsultacje zostan¹ rozegrane w terminie 21-23.10.2011r. na torze regatowym
w Wa³czu. Organizatorem na zlecenie Polskiego Zwi¹zku Kajakowego jest Oœrodek
Przygotowañ Olimpijskich COS w Wa³czu.
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Uczestnictwo:
W konsultacji startuj¹ zawodnicy wg kat. wiekowej na 2012r tj. seniorzy (ur. 1993
i starsi), juniorzy (ur.1994-1995) i juniorzy m³odsi (1996-1997) – obowi¹zkowo
cz³onkowie kadry narodowej, kadry wojewódzkiej juniorów i SMS-ów. Dopuszcza siê
zawodników z rocznika 1998, ale tylko i wy³¹cznie medalistów w Mistrzostwach
M³odzików PZKaj. Zawodnicy m³odsi maj¹ prawo startu w kategorii starszej – tylko na
pisemny wniosek trenera kadry. Prawo startu maj¹ tylko i wy³¹cznie zawodnicy
zg³oszeni do Polskiego Zwi¹zku Kajakowego.
Konkurencje.
1. Sprawdzian specjalistyczny na dystansach 2000m i 1000m.
2. Sprawdzian biegowy na dystansie 1500m.
3. Wyciskanie i doci¹ganie sztangi w czasie 2 minut, z obci¹¿eniem 50% masy cia³a
mierz¹c pracê.
4. Podci¹ganie na dr¹¿ku i opady na porêczach – maksymalna iloœæ powtórzeñ, mierz¹c
pracê.
Zg³oszenia, odprawa:
Zg³oszenia imienne, alfabetycznie tylko na liœcie zbiorczej z podaniem rocznika, ³odzi
i szko³y MS nale¿y wys³aæ na adres: Polski Zwi¹zek Kajakowy ul. Erazma Cio³ka 17,
01-445 Warszawa, tel./fax. 022 8374059 lub 8371470, fax. 022 8772460, e-mail:
office@pzkaj.pl lub sport@pzkaj.pl z dopiskiem „Konsultacje jesienne”. Ostateczny
termin zg³oszeñ up³ywa z dniem 10.10.2011r.
Przyjêci na konsultacje, ale z jakiegokolwiek powodu zg³oszeni po ostatecznym
terminie, nie podlegaj¹ rozstawieniu.
Kierownicy ekip mog¹ odbieraæ program konsultacji w dniu 21.10.2011r od godziny
17,00.
Ramowy program:
21.10.2011r (pi¹tek) - godz. 20,00 odprawa techniczna
22.10.2011r (sobota)
1. Sprawdzian specjalistyczny na dystansach 2000m i 1000m.
2. Sprawdzian biegowy na dystansie 1500m.
3. Wyciskanie i doci¹ganie sztangi w czasie 2 minut, z obci¹¿eniem 50% masy
cia³a./mierz¹c pracê/
4. Podci¹ganie na dr¹¿ku i opady na porêczach – maksymalna iloœæ powtórzeñ./mierz¹c
pracê/
23.10.2011r (niedziela) / ci¹g dalszy/
1. Wyciskanie i doci¹ganie sztangi w czasie 2 minut, z obci¹¿eniem 50% masy
cia³a./mierz¹c pracê/
2. Podci¹ganie na dr¹¿ku i opady na porêczach – maksymalna iloœæ powtórzeñ./mierz¹c
pracê/
Ró¿ne:
Do udzia³u w sprawdzianach bêd¹ dopuszczeni tylko zawodnicy, posiadaj¹cy numery
osobiste. Numery bêd¹ wydawane kierownikom ekip po odprawie technicznej, po
wp³aceniu kaucji w wysokoœci 100,00z³ za ka¿dy numer.
Podczas konsultacji bêdzie prowadzona kontrola sprzêtu specjalistycznego w zakresie
ciê¿aru i niezatapialnoœci.
Kajaki z tworzyw sztucznych, bior¹ce udzia³ w wyœcigach musz¹ posiadaæ zamocowany
materia³ wypornoœciowy – zabezpieczaj¹cy kajak przed zatoniêciem, kanadyjki musz¹
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posiadaæ sprawne komory wodoszczelne.
Koszty zakwaterowania i wy¿ywienia pokrywaj¹ organizacje zg³aszaj¹ce. Koszt
organizacji regat pokrywa Polski Zwi¹zek Kajakowy.
W sprawach nie ujêtych w niniejszej zapowiedzi stosuje siê przepisy nowego
„Regulaminu Wyœcigów Kajakarstwa Klasycznego”.

Slalom i zjazd kajakowy
XVII Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y i Mistrzostwa Polski Juniorów
w Slalomie Kajakowym
Organizator, miejsce i termin:
Na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, g³ównym organizatorem Ogólnopolskiej
Olimpiady M³odzie¿y jest Komitet Organizacyjny, a bezpoœrednim organizatorem OOM
jest Ludowy Klub Kajakowy Drzewica. LKK Drzewica jest równie¿ organizatorem
Mistrzostw Polski Juniorów z upowa¿nienia Zarz¹du PZKaj. Zawody odbêd¹ siê na
torze slalomowym w Drzewicy w dniach 22-24 lipca 2011r.
Konkurencje:
K-1, C-1, C-2 juniorów m³odszych, OOM (rocznik 1995 -96 )
K-1 juniorek m³odszych OOM (rocznik 1995 - 96)
K-1, C-1, C-2 juniorów (rocznik 1993 - 94)
K-1 juniorek (rocznik 1993 – 94).
Uczestnictwo:
Ka¿dy klub mo¿e zg³osiæ dowoln¹ liczbê zawodników.
Ka¿dy zawodnik mo¿e startowaæ w dwóch konkurencjach indywidualnych, a na starcie
musi zg³osiæ siê na 5 minut przed wyznaczonym czasem rozpoczêcia wyœcigu.
Prawo startu maj¹ zawodnicy posiadaj¹cy licencjê PZKaj, kartê p³ywack¹
(lub odpowiedni wpis do licencji), aktualne badania lekarskie i wa¿n¹ legitymacjê.
Zawodnicy startuj¹ na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ i musz¹ byæ ubezpieczeni przez
macierzyste kluby.
Kluby zobowi¹zane s¹ zabezpieczyæ zawodników i ³odzie zgodnie z wymogami
Regulaminu Slalomu i Zjazdu Kajakowego PZKaj i ICF. Wszyscy zawodnicy bior¹cy
udzia³ w wyœcigach musz¹ byæ wyposa¿eni w kask ochronny i kamizelkê asekuracyjn¹
(piersiowo-plecow¹).
Obowi¹zkowa kontrola sprzêtu – mierzenie i wa¿enie ³odzi, sprawdzanie wypornoœci
kamizelek asekuracyjnych, odbêdzie siê w dniu 22.07.2011 w godzinach 15,00 – 18,00.
Ramowy program, sposób przeprowadzenia zawodów:
Pi¹tek 22.07. godz. 18.00 – odprawa kierowników dru¿yn, budynek klubowy ul. Braci
Kobylañskich 51
Sobota 23.07 godz. 10.00 – eliminacje w konkurencjach K-1M i C-1, K-1K i C-2
I i II przejazd
Niedziela 24.07. godz. 10.00 – pó³fina³y i fina³y K-1M i C-1, K-1K i C-2
Do pó³fina³ów kwalifikuje siê 20 osad (w przypadku mniejszej iloœci – wszystkie), do
fina³ów kwalifikuje siê tylko 10 osad. Je¿eli w kwalifikacjach wystartuje 10 osad to dwie
ostatnie osady nie uzyskaj¹ prawa startu w finale. W przypadku zg³oszenia do zawodów
8 osad, lub mniej, wszystkie osady uzyskuj¹ kwalifikacje do fina³u.
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Zg³oszenia, losowania, odprawa:
Zg³oszenia nale¿y wysy³aæ na adres LKK Drzewica, 26-340 Drzewica, ul. Braci
Kobylañskich 51 tel. (48) 375 63 86, e-mail: biuro@lkkdrzewica.pl
Losowanie kolejnoœci startów poszczególnych konkurencji odbêdzie siê 19.07.2011 r.
/œroda/ o godzinie 1600 w biurze Ludowego Klubu Kajakowego razem z losowaniem do
Memoria³u Roberta Korzeniewskiego. Ostateczny termin zg³oszeñ up³ywa z terminem
losowania.
Odprawa kierowników ekip odbêdzie siê 22.07.2011 r. o godzinie 19.00 w budynku
klubowym przy ul. Braci Kobylañskich 51. Podczas odprawy, kierownicy dru¿yn
zostan¹ zapoznani miêdzy innymi z mapk¹ trasy wyœcigów.
Nagrody:
Za zajêcie trzech pierwszych miejsc w konkurencjach indywidualnych zawodnicy
otrzymaj¹ pami¹tkowe medale. Podczas ceremonii wrêczenia medali, zawodników
bezwzglêdnie obowi¹zuje ubiór sportowy. Zawodnik, który nie zg³osi siê do dekoracji,
nie otrzyma medalu.
Podczas zawodów bêdzie prowadzona punktacja wspó³zawodnictwa sportowego dzieci
i m³odzie¿y MSiT
Op³aty:
Za ka¿dego zg³oszonego zawodnika (z listy zbiorczej) – 1 krotna wysokoœæ
obowi¹zuj¹cej diety (dotyczy tylko juniorów).
Op³ata za z³o¿ony protest wynosi 100,00 z³
Uwagi koñcowe:
Do ewentualnych spraw, które nie s¹ omówione niniejsz¹ zapowiedzi¹, a mog¹ mieæ
miejsce w czasie rozgrywania zawodów, maj¹ zastosowanie odpowiednie punkty
regulamin slalomu PZKaj.
W zale¿noœci od liczby zg³oszonych zawodniczek / minimum 3/ mo¿e zostaæ rozegrana
w formie pokazowej konkurencja C-1 kobiet. Konkurencja nie bêdzie liczona
do punktacji oraz nie bêdzie konkurencj¹ mistrzowsk¹.

LXIII Mistrzostwa Polski Seniorów w Slalomie Kajakowym
Organizator, miejsce i termin:
Organizatorem zawodów na zlecenie Zarz¹du PZKaj jest Krakowski Klub Kajakowy.
Mistrzostwa odbêd¹ siê na torze slalomowym w Krakowie w dniach 6-7.08.2011 r.
Konkurencje:
a) kajaki jednoosobowe slalomowe K-1
b) kanadyjki jednoosobowe slalomowe C-1
c) kanadyjki dwuosobowe slalomowe C-2
Uwaga: - sprzêt winien spe³niaæ wszystkie wymogi okreœlone regulaminami slalomu
PZKaj i ICF
Konkurencje, dystans, liczba osad:
a) K-1, C-1, C-2 slalom indywidualny seniorów /ur. 1992 i starsi/,
b) K-1, C-1 - slalom indywidualny seniorek /ur. 1992 i starsze/,
c) 3 x K-1, 3 x C-1, 3 x C-2 slalom zespo³owy mê¿czyzn,
d) 3 x K-1 slalom zespo³owy kobiet
W ¿adnej konkurencji nie mog¹ startowaæ „mixty”.
W mistrzostwach mog¹ startowaæ juniorzy m³odsi (juniorki m³odsze ur. 1995-96)
i juniorzy (juniorki ur. 1993-94) posiadaj¹cy licencje zawodnicze PZKaj.
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Ramowy program, sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody rozegrane bêd¹ w ci¹gu kolejnych 2 dni, przy zachowaniu nastêpuj¹cej
kolejnoœci konkurencji:
I dzieñ – eliminacje we wszystkich konkurencjach i dwa przejazdy zespo³ów / pó³fina³
i fina³/.
II dzieñ – pó³fina³y i fina³y Mistrzostw Polski Seniorów we wszystkich konkurencjach
indywidualnych.
Szczegó³owy program minutowy zostanie wrêczony kierownikom dru¿yn na pierwszej
odprawie z sêdzi¹ g³ównym.
Mistrzostwa Polski zostan¹ przeprowadzone zgodnie z obowi¹zuj¹cym Regulaminem
Slalomu Kajakowego PZKaj. Oceniane bêd¹ w konkurencjach indywidualnych
i zespo³owych. Do pó³fina³ów kwalifikuje siê 20 osad (w przypadku mniejszej iloœci –
wszystkie), do fina³ów kwalifikuje siê tylko 10 osad. Je¿eli w kwalifikacjach wystartuje
10 osad to dwie ostatnie osady nie uzyskaj¹ prawa startu w finale. W przypadku
zg³oszenia do zawodów 8 osad, lub mniej, wszystkie osady uzyskuj¹ kwalifikacje do
fina³u. W konkurencjach zespo³owych, pierwszy wyœcig jest wyœcigiem pó³fina³owym.
Do fina³u kwalifikuje siê po³owa iloœci zespo³ów z pó³fina³u, jednak nie mniej, ni¿ trzy.
O kolejnoœci miejsc w wyœcigach indywidualnych i zespo³owych decyduje wynik
wyœcigu fina³owego. Konkurencjê objêt¹ programem uzna siê za mistrzowsk¹ (daj¹c¹
tytu³ Mistrza Polski), je¿eli startuje w niej co najmniej:
w konkurencji indywidualnych - 6 osad (nawet z jednego klubu),
w konkurencjach zespo³owych - 3 zespo³y (nawet z jednego klubu).
Uczestnictwo:
Prawo startu w Mistrzostwach Polski w Slalomie Kajakowym, maj¹ zawodnicy /czki/,
spe³niaj¹cy warunki wiekowe, legitymuj¹cy siê licencj¹ zawodnicz¹ PZKaj
z aktualnymi badaniami lekarskimi i posiadaj¹cy kartê p³ywack¹, lub odpowiedni wpis
w licencji. Zawodnik (zawodniczka) mo¿e startowaæ w dwóch konkurencjach
indywidualnych i zespo³owych /x 3/. Zawodnik / czka/ musi zg³osiæ siê na starcie na 5
minut przed swoim wyznaczonym czasem startu. Kluby zobowi¹zane s¹ zabezpieczyæ
zawodników i ³odzie zgodnie z wymogami „Regulaminu Slalomu Kajakowego“ PZKaj
i ICF. Wszyscy zawodnicy /czki/ uczestnicz¹cy w wyœcigach, musz¹ nosiæ: kask
ochronny i kamizelkê asekuracyjn¹ /piersiowo-plecow¹/.
Zawodnicy startuj¹ na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ i winni byæ ubezpieczeni przez
macierzyste kluby. Obowi¹zkowa kontrola sprzêtu – mierzenie i wa¿enie ³odzi,
sprawdzanie wypornoœci kamizelek asekuracyjnych, odbêdzie siê w dniu 5.08.2011
w godzinach 15,00 – 18,00 w miejscu wskazanym przez organizatora.
Zg³oszenia:
Zg³oszenia imienne osad na obowi¹zuj¹cych drukach, nale¿y wys³aæ na adres
Krakowski Klub Kajakowy, Oœrodek Sportu i Rekreacji KOLNA, ul. Kolna 2; 30-381
Kraków, fax. (12) 259 35 90, e-mail: biuro@kolna.pl oddzielnie dla ka¿dej osady
i konkurencji, najpóŸniej na 30 minut przed losowaniem. Ostateczny termin zg³oszeñ
up³ywa z terminem losowania. Nie dotrzymanie wy¿ej wymienionych wymogów mo¿e
spowodowaæ, ¿e osada nie bêdzie rozlosowana. Zg³oszenia zespo³ów /x 3/, ogranicza siê
tylko do podania: „zespó³ I”, zespó³ II” lub „zespó³ III”, bowiem imienne sk³ady
„zespo³ów” - kierownicy podadz¹ na obowi¹zuj¹cych drukach zg³oszeñ do 1 godz.
po zakoñczeniu danej konkurencji indywidualnej.
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Miejsce i termin losowania, odprawa:
Losowanie kolejnoœci startów poszczególnych konkurencji odbêdzie siê 2.08.2011 r.
/wtorek/ o godzinie 1600 w biurze Krakowskiego Klubu Kajakowego, 30-381 Kraków,
ul. Kolna 2, tel/fax: 12 2593540, e-mail: biuro@kkk.krakow.pl
Losowanie przeprowadzone zostanie przez „Komisjê“ powo³an¹ przez KS-PZKaj
spoœród sêdziów powo³anych w sk³ad komisji sêdziowskiej. W losowaniu musi
uczestniczyæ kierownik techniczny mistrzostw. Losowanie przeprowadzone zostanie
przy uwzglêdnieniu reprezentowanego przez zawodnika /czkê/ poziomu sportowego
wyk³adnik: aktualnie posiadana klasa sportowa, uzyskana w slalomie lub zjeŸdzie
kajakowym/ to znaczy - najpierw startuje grupa najs³abszych „I“, nastêpnie œrednich
„II“, a na koñcu najlepszych „III“. Opis trasy slalomu (mapka) zostanie przedstawiona
kierownikom ekip podczas pierwszej odprawy technicznej z sêdzi¹ g³ównym. Odprawa
odbêdzie siê w dniu 5.08.2011 r. /pi¹tek/ o godz. 18.00 w budynku KKK Kraków lub
w namiocie ko³o toru slalomowego.
Pierwsza odprawa komisji sêdziowskiej odbêdzie siê 6.08.2011. /sobota/ o godz. 8.00
w biurze KKK Kraków lub w namiocie nad torem slalomowym.
Op³aty:
Op³ata za zg³oszenie do startu ka¿dej osady wynosi 1-krotn¹ wysokoœæ obowi¹zuj¹cej
diety. „Vadium” za z³o¿ony protest w czasie zawodów wynosi 100,- z³
Op³atê za zg³oszenia winien wyegzekwowaæ organizator od klubów w dniu losowania pod rygorem nie rozlosowania zawodnika.
Nagrody:
W konkurencjach indywidualnych i zespo³owych za zajêcie:
1 miejsca: - tytu³ Mistrza Polski na rok 2011 i „z³oty medal”
2 i 3 miejsca: medale: srebrny i br¹zowy.
Podczas ceremonii wrêczania medali - zawodników obowi¹zuje bezwzglêdnie ubiór
sportowy. Zawodnik, który nie zg³osi siê po odbiór medalu na podium - medalu nie
otrzyma.
Uwagi koñcowe:
Koszty organizacyjne zawodów pokrywaj¹: Polski Zwi¹zek Kajakowy i Organizator.
Wszelkie sprawy zwi¹zane z zakwaterowaniem i wy¿ywieniem zawodników, kluby
za³atwiaj¹ i pokrywaj¹ we w³asnym zakresie.
Do ewentualnych spraw, które nie s¹ omówione niniejsz¹ zapowiedzi¹, a mog¹ mieæ
miejsce w czasie rozgrywania zawodów, maj¹ zastosowanie odpowiednie punkty
Regulaminu Slalomu Kajakowego PZKaj. Regulamin oraz zasady rozgrywania
Mistrzostw Polski Weteranów zostanie opublikowany w póŸniejszym terminie na stronie
internetowej PZK.
XIV M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski w Slalomie Kajakowym o Puchar PKOL
Organizator, miejsce i termin:
Organizatorem zawodów z upowa¿nienia PZKaj jest LUKS „Kwisa” Leœna.
Mistrzostwa odbêd¹ siê na torze slalomowy, na rzece Kwisa w Leœnej, w dniach
17-18.09. 2011r.
Konkurencje:
K-1, C-1, C-2 mê¿czyzn (roczniki 1988,1989,1990, 1991, 1992)
K-1, C-1 kobiet (roczniki 1988,1989,1990 , 1991, 1992 )
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Uczestnictwo:
Prawo startu w M³odzie¿owych Mistrzostwach Polski w Slalomie Kajakowym, maj¹
zawodnicy /czki/, spe³niaj¹cy warunki wiekowe, legitymuj¹cy siê licencj¹ zawodnicz¹
PZKaj z aktualnymi badaniami lekarskimi i posiadaj¹cy kartê p³ywack¹, lub odpowiedni
wpis w licencji. Zawodnik / czka/ musi zg³osiæ siê na starcie na 5 minut przed swoim
wyznaczonym czasem startu. Kluby zobowi¹zane s¹ zabezpieczyæ zawodników i ³odzie
zgodnie z wymogami „Regulaminu Slalomu Kajakowego“ PZKaj i ICF. Wszyscy
zawodnicy /czki/ uczestnicz¹cy w wyœcigach, musz¹ nosiæ: kask ochronny i kamizelkê
asekuracyjn¹ /piersiowo-plecow¹/. Zawodnicy startuj¹ na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ
i winni byæ ubezpieczeni przez macierzyste kluby. Obowi¹zkowa kontrola sprzêtu –
mierzenie i wa¿enie ³odzi, sprawdzanie wypornoœci kamizelek asekuracyjnych,
odbêdzie siê w dniu 16.09.2011 w godzinach 15,00 – 18,00 w miejscu wskazanym przez
organizatora.
Ramowy program, sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody rozegrane bêd¹ w ci¹gu kolejnych 2 dni, przy zachowaniu nastêpuj¹cej
kolejnoœci:
17.09.2011 – I dzieñ, godz. 9,00 odprawa techniczna, a od godz. 10,00 pocz¹tek
zawodów (eliminacje we wszystkich konkurencjach).
18.09.2011 – II dzieñ, od godz. 10,00 – pó³fina³y i fina³y.
Do pó³fina³ów kwalifikuje siê 20 osad (w przypadku mniejszej iloœci – wszystkie),
do fina³ów kwalifikuje siê tylko 10 osad. Je¿eli w kwalifikacjach wystartuje 10 osad to
dwie ostatnie osady nie uzyskaj¹ prawa startu w finale. W przypadku zg³oszenia do
zawodów 8 osad, lub mniej, wszystkie osady uzyskuj¹ kwalifikacje do fina³u.
O ostatecznej kolejnoœci miejsc decyduje wynik wyœcigu fina³owego.
W przypadku ma³ej iloœci startuj¹cych osad sêdzia g³ówny mo¿e dopuœciæ do startu
innych zawodników, którzy startowali w Pucharze Polski. O kolejnoœci decyduj¹ wyniki
z kwalifikacji.
W pozosta³ych kwestiach obowi¹zuj¹ regulaminy slalomu kajakowego, PZKaj.
Konkurencjê objêt¹ programem uzna siê za mistrzowsk¹ (daj¹c¹ tytu³ Mistrza Polski),
je¿eli wystartuje w niej co najmniej 6 osad (nawet z jednego klubu).
Zg³oszenia, losowanie, odprawa:
Zg³oszenia nale¿y wys³aæ na adres: LUKS „Kwisa” Leœna, ul. Reja 3, 59-820 Leœna,
tel. (75) 7243166, fax. (75) 7211284, e-mail: jaceksztuba@wp.pl albo kwisa@kwisa.eu
lub dostarczyæ organizatorowi najpóŸniej na 30 minut przed losowaniem.
Losowanie odbêdzie siê 14.09.2011 r. o godz.16,00 w lokalu LUKS „Kwisa” Leœna przy
ul. Reja 3. Ostateczny termin zg³oszeñ up³ywa z terminem losowania.
Opis trasy wyœcigu zostanie przedstawiony kierownikom dru¿yn na pierwszej odprawie
z sêdzi¹ g³ównym, która odbêdzie siê w dniu 17.09.2011 r. o godz. 9.00, w budynku przy
trasie slalomu.
Nagrody, punktacja:
Za zajêcie pierwszego miejsca, zawodnik otrzymuje z³oty medal i tytu³ „M³odzie¿owego
Mistrza Polski”, za zajêcie 2 i 3 miejsca medale srebrny i br¹zowy. Podczas ceremonii
wrêczania medali - zawodników obowi¹zuje bezwzglêdnie ubiór sportowy. Zawodnik,
który nie zg³osi siê po odbiór medalu na podium - medalu nie otrzyma. Mistrzostwa
punktowane bêd¹ zgodnie z regulaminem wspó³zawodnictwa dzieci i m³odzie¿y MSiT z
wy³¹czeniem konkurencji C-1 kobiet,
ponadto prowadzona bêdzie punktacja
dru¿ynowa o Puchar PKOL wg punktacji PZKaj. Za zajêcie pierwszego miejsca
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w punktacji dru¿ynowej zostanie wrêczony „Puchar Polskiego Komitetu
Olimpijskiego”. W punktacji dru¿ynowej bêd¹ równie¿ wrêczone puchary pami¹tkowe
za miejsca 2 i 3.
Op³aty:
Op³ata za zg³oszenie osady wynosi 15,00,- z³
„Vadium” za z³o¿ony protest w czasie zawodów wynosi 100,- z³
Uwagi koñcowe:
Koszty organizacyjne zawodów pokrywaj¹: Polski Zwi¹zek Kajakowy i Organizator.
Wszelkie sprawy zwi¹zane z zakwaterowaniem i wy¿ywieniem zawodników, kluby
za³atwiaj¹ i pokrywaj¹ we w³asnym zakresie. Do ewentualnych spraw, które nie s¹
omówione niniejsz¹ zapowiedzi¹, a mog¹ mieæ miejsce w czasie rozgrywania zawodów,
maj¹ zastosowanie odpowiednie punkty Regulaminu Slalomu Kajakowego PZKaj.

LXVIII Mistrzostwa Polski w Sprincie i ZjeŸdzie Kajakowym
Organizator, miejsce i termin:
Z upowaznienia Zarz¹du PZKaj, organizatorem zawodów jest KS „Start” Nowy S¹cz.
Zawody odbêd¹ siê na rzece Dunajec w Wietrznicy w dniach 23-25 wrzeœnia 2011r.
Sprzêt:
a) kajaki jednoosobowe zjazdowe K-1
b) kanadyjki jednoosobowe zjazdowe C-1
c) kanadyjki dwuosobowe zjazdowe C-2
Uwaga: sprzêt powinien spe³niaæ wszystkie wymogi okreœlone regulaminem zjazdu
PZKaj i ICF.
Konkurencje, dystans, liczba osad:
K-1, C-1, C-2 sprint indywidualny /open/, na dystansie od 300-600 metrów
K-1 sprint indywidualny kobiet /open/, na dystansie od 300-600 metrów
K-1, C-1, C-2 zjazd indywidualny seniorów /ur.1992 i starsi/ i juniorów (rocznik 93- 96),
na dystansie oko³o 4,5 km.
K-1 zjazd indywidualny seniorek /ur. 1992 i starsze/ i juniorek (rocznik 93-96),
na dystansie oko³o 4 km.
3 x K-1, 3 x C-1, 3 x C-2 zjazd zespo³owy /x 3/ mê¿czyzn - /w zespole mog¹ startowaæ
seniorzy z juniorami/, dystansie oko³o 4,5 km
3 x K-1 zjazd zespo³owy /x 3/ kobiet /w zespole mog¹ startowaæ seniorki razem
z juniorkami/, dystans 4 km.
Do ka¿dej konkurencji indywidualnej i zespo³owej Mistrzostw Polski w ZjeŸdzie klub
mo¿e zg³osiæ dowoln¹ liczbê osad. Zespo³y /x 3/ mog¹ sk³adaæ siê wy³¹cznie
z zawodników /czek/, którzy startowali w konkurencjach indywidualnych.
Ramowy program i sposób przeprowadzenia zawodów:
Mistrzostwa Polski w Sprincie i ZjeŸdzie Kajakowym, rozegrane zostan¹ w ci¹gu
kolejnych 3 dni, przy zachowaniu nastêpuj¹cej kolejnoœci konkurencji:
I dzieñ (23.09.11) rozk³ad i kolejnoœæ wyœcigów sprinterskich organizator poda
na odprawie kierowników ekip
II dzieñ (24.09.11) wszystkie konkurencje indywidualne
III dzieñ (25.09.11) wszystkie konkurencje zespo³owe /x 3/.
Szczegó³owy program minutowy zostanie wrêczony kierownikom dru¿yn na odprawie
z sêdzi¹ g³ównym.
Uwaga: - organizator przewiduje wspólny start seniorów z juniorami w konkurencjach
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indywidualnych zjazdu. Dotyczy to równie¿ konkurencji indywidualnych seniorek
i juniorek.
Sprint rozgrywany jest w formie dwóch wyœcigów / eliminacje i fina³/. Do fina³u
kwalifikuje siê 10 osad z najlepszymi czasami z eliminacji. W finale osady staruj¹ w
odwrotnej kolejnoœci uzyskanych czasów z eliminacji / od najs³abszego do najlepszego/.
O koñcowym wyniku decyduje suma czasów
z eliminacji i fina³u.
Konkurencjê objêt¹ programem uzna siê za mistrzowsk¹ (daj¹c¹ tytu³ Mistrza Polski),
je¿eli startuj¹ w niej co najmniej:
w konkurencjach indywidualnych 6 osad (nawet z 1 klubu),
w konkurencjach zespo³owych 3 zespo³y (nawet z 1 klubu),
równoczeœnie obowi¹zuj¹ pkt. 7.1.7 i 7.1.8 „Regulaminu Mistrzostw Polski w ZjeŸdzie
Kajakowym”.
Uczestnictwo:
Prawo startu w Mistrzostwach Polski w Sprincie i ZjeŸdzie Kajakowym, maj¹
zawodnicy /czki/, spe³niaj¹cy warunki wiekowe i legitymuj¹cy siê licencj¹ zawodnicz¹
z aktualnymi badaniami lekarskimi oraz kart¹ p³ywack¹ (lub odpowiednim wpisem
w licencji). Zawodnik (zawodniczka) mo¿e startowaæ w wiêcej ni¿ jednej konkurencji
indywidualnej i tylko w jednej konkurencji zespo³owej /x 3/. Zawodnik / czka/ musi
zg³osiæ siê na starcie na 5 minut przed swoim wyznaczonym czasem startu /start
„trzymany“/. Kluby zobowi¹zane s¹ zabezpieczyæ zawodników i ³odzie zgodnie
z wymogami „regulaminu slalomu i zjazdu kajakowego“ PZKaj i ICF. Wszyscy
zawodnicy /czki/ bior¹cy udzia³ w wyœcigach musz¹ nosiæ kask ochronny i kamizelkê
asekuracyjn¹ /piersiowo-plecow¹/. Zawodnicy startuj¹ na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ
i winni byæ ubezpieczeni przez macierzyste kluby. Mierzenie i wa¿enie ³odzi,
sprawdzanie wypornoœci kamizelek ratunkowych jest obowi¹zkowe i odbêdzie siê
w miejscu i czasie wskazanych przez Organizatora w odrêbnym komunikacie, na stronie
www.pzkaj.pl najpóŸniej do 23 sierpnia 2011 roku.
Zg³oszenia, losowanie, odprawa:
Zg³oszenia osad na obowi¹zuj¹cych drukach, wype³nionych pismem maszynowym,
oddzielnie dla ka¿dej osady i konkurencji nale¿y wys³aæ na adres: KS „START”
w Nowym S¹czu ul. Koœciuszki 2 tel./fax./ 18 442 14 02 co najmniej na 7 dni przed
terminem losowania, decyduje data stempla pocztowego, e-mail: kuropeska1@op.pl lub
dostarczyæ organizatorowi najpóŸniej na 30 minut przed losowaniem.
Losowanie odbêdzie siê 21.09.2011 r. o godz. 1600 w lokalu KS „START” Nowy S¹cz
ul. Koœciuszki 2. Ostateczny termin zg³oszeñ up³ywa z terminem losowania. Losowanie
przeprowadzone zostanie przy uwzglêdnieniu reprezentowanego przez zawodnika
poziomu sportowego - wyk³adnik: aktualnie posiadana klasa sportowa, uzyskana w
kajakarstwie górskim (tzn. najpierw startuje grupa najs³abszych „I“, nastêpnie œrednich
„II“, a na koñcu najlepszych „III“. Zg³oszenia zespo³ów /x 3/, ogranicza siê tylko do
podania: „zespó³ I“, zespó³ II“ lub „zespó³ III“, bowiem imienne sk³ady „zespo³ów“ kierownicy podadz¹ na obowi¹zuj¹cych drukach zg³oszeñ do 1 godz. po zakoñczeniu
danej konkurencji indywidualnej. Szczegó³owy opis trasy konkurencji sprinterskiej i
zjazdu /wymagana jest skala trudnoœci wody III/, zostanie zaprezentowany kierownikom
dru¿yn na pierwszej odprawie z sêdzi¹ g³ównym, która odbêdzie siê 22.09.2011 r.
o godzinie 18,00. Pierwsza odprawa komisji sêdziowskiej odbêdzie siê 23.09.2011,
godz. 9,00 Miejsce odprawy zostanie ustalone podczas losowania 21.09.2011.
81

Op³aty:
Op³ata za zg³oszenie do startu ka¿dej osady w MP wynosi 1-krotn¹ wysokoœæ
obowi¹zuj¹cej diety. Op³ata startowa musi byæ uregulowana przed losowaniem.
Vadium za z³o¿ony protest w czasie zawodów wynosi 100,- z³,
Nagrody:
W konkurencjach indywidualnych i zespo³owych za zajêcie:
1 miejsca - tytu³ Mistrza Polski na rok 2011 i „z³oty medal”
2 i 3 miejsca - medale srebrny i br¹zowy
Podczas ceremonii wrêczania medali - zawodników obowi¹zuje bezwzglêdnie ubiór
sportowy. Zawodnik, który nie zg³osi siê po odbiór medalu na podium - medalu nie
otrzyma.
Uwagi koñcowe:
Koszty organizacyjne zawodów pokrywaj¹: PZKaj i Organizator.
Wszelkie sprawy zwi¹zane z zakwaterowaniem i wy¿ywieniem zawodników, zarówno
przed, jak i w czasie mistrzostw, kluby za³atwiaj¹ i pokrywaj¹ we w³asnym zakresie.
Do ewentualnych kwestii spornych, które nie s¹ omówione niniejsz¹ zapowiedzi¹,
a mog¹ mieæ miejsce w czasie rozgrywania mistrzostw, maj¹ zastosowanie odpowiednie
punkty „Regulaminu Mistrzostw Polski w ZjeŸdzie” PZKaj.
Organizator przeprowadzi Mistrzostwa Polski Weteranów o których poinformuje
w osobnym komunikacie. Zawody weteranów rozpoczn¹ siê po zakoñczaniu
konkurencji mistrzowskich. Dla 3 najlepszych zawodników i zawodniczek
w poszczególnych konkurencjach i kategoriach wiekowych / konkurencja K-1
mê¿czyzn / organizator przewidzia³ pami¹tkowe medale.
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Kajakarstwo klasyczne

Zestawienie zbiorcze klas sportowych
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Slalom i zjazd
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Kajak Polo
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Normy zdobywania klas sportowych.

Freestyle

Kajakarstwo klasyczne, maraton i kajak polo.
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* Puchar Œwiata (miejsce rozgrywania zawodów ustala ICF)
Klasa MM wa¿na jest przez okres 2 lat, od daty jej zdobycia
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Kajakarstwo klasyczne - kajakarze, seniorzy

* przy minimum 4 zespo³ach
** Puchary Œwiata (miejsca ustala ICF)
Klasa „MM” wa¿na jest przez okres 2 lat od daty jej zdobycia.

Kajakarstwo klasyczne - kobiety, seniorki

Sk³ad kadry narodowej Polskiego Zwi¹zku Kajakowego na 2011 rok

Slalom i zjazd kajakowy, Freestyle
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Kajakarstwo klasyczne - kajakarze, kadra m³odzie¿owa U-23

Kajakarstwo klasyczne - kobiety kadra m³odzie¿owa U-23

Kajakarstwo klasyczne - kanadyjkarze, seniorzy
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Kajakarstwo klasyczne – kajakarze juniorzy (93-94) i kadeci (95-96)

Kajakarstwo klasyczne - kanadyjkarze, kadra m³odzie¿owa U-23
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Kajakarstwo klasyczne – kanadyjkarze juniorzy (93-94) i kadeci (95-96)

Kajakarstwo klasyczne – Juniorki (93-94) i kadetki (95-96)
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Kanadyjkarze

Kajakarze

Kobiety

Kadra M³odzie¿owa U-23

Kanadyjkarze

Kajakarze

Kobiety

Slalom kajakowy - Seniorzy
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Mê¿czyŸni

Kajak polo

Kanadyjkarze

Kajakarze

Kobiety

Juniorzy (93-94) i Juniorzy m³odsi (95-96).

Regulamin powo³ywania do kadry narodowej.

Kobiety

„Sport wyczynowy jest form¹ dzia³alnoœci cz³owieka, podejmowan¹ dobrowolnie
w drodze rywalizacji, dla uzyskania maksymalnych wyników sportowych.”
§1
Podstawy prawne.
Ustawa z dnia 29 czerwca 2010 r. o Sporcie i Statut Polskiego Zwi¹zku Kajakowego
§2
Postanowienia ogólne.
1. Kadrê narodow¹ powo³uje siê na okres jednego roku, z mo¿liwoœci¹ dokonywania
korekt na podstawie postanowieñ wynikaj¹cych z niniejszego regulaminu.
2. Listy kadry narodowej corocznie przedstawiane bêd¹ w formie za³¹cznika
do regulaminu.
3. W przypadku niedope³nienia podstawowych obowi¹zków, zawodnik bêdzie skreœlony
przez Zarz¹d PZKaj ze sk³adu kadry narodowej.
§3
Podstawowe obowi¹zki zawodnika to:
1. Reprezentowanie kraju w miêdzynarodowych zawodach sportowych,
2. Aktywny udzia³ w procesie szkolenia i we wspó³zawodnictwie sportowym,
3. Poddawanie siê obowi¹zkowym badaniom lekarskim i testom antydopingowym
4. Przestrzeganie regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej,
5. Posiadanie indywidualnej karty oceny stanu sprawnoœci ogólnej i wydolnoœci.
6. Kluby sportowe z chwil¹ powo³ania zawodnika do kadry narodowej, obowi¹zane s¹
umo¿liwiæ mu uczestniczenie w jej przygotowaniach do udzia³u w miêdzynarodowych
zawodach.
§4
Zobowi¹zania Polskiego Zwi¹zku Kajakowego:
1. Organizuje i ustala zasady wspó³zawodnictwa sportowego w celu wy³onienia
cz³onków kadry narodowej.
2. Umo¿liwia przygotowanie i zg³asza reprezentacjê narodow¹ do udzia³u
w miêdzynarodowym wspó³zawodnictwie.
3. Zapewnia opiekê szkoleniow¹ i medyczn¹ zawodnikom kadry narodowej w czasie
akcji szkoleniowych PZKaj.
4. Wnioskuje do Prezesa Urzêdu Kultury Fizycznej o przyznanie stypendium
sportowego oraz nagród.
Rozstrzyga spory i konflikty oraz udziela wyjaœnieñ.
§5
Zasady szczegó³owe:
Do kadry narodowej powo³uje siê zawodników na podstawie poziomu sportowego
zgodnie z zasadami wynikaj¹cymi w za³¹czniku do regulaminu na dany rok.
§6
Postanowienia koñcowe:
1. Warunkiem udzia³u w regatach eliminacyjnych do kadry narodowej jest posiadanie
licencji zawodniczej.
2. Usprawiedliwienia absencji na regatach eliminacyjnych, cz³onków kadry narodowej
mo¿e dokonaæ tylko lekarz kadry.

117

118

Za³¹cznik do regulaminu powo³ywania kadry narodowej.
Zasady Ogólne
a) Kadra Narodowa Seniorów (19 lat i starsi)
b) Kadra Narodowa M³odzie¿owa, klasyka i slalom (19-23 lata)
c) Kadra Narodowa M³odzie¿owa w kajak polo (19-21 lat)
b) Kadra Narodowa Juniorów (17-18 lat)
c) Kadra Narodowa Kadetów / Juniorów M³odszych (15-16 lat)
Zgodnie z § 1 Kadrê Narodow¹ powo³uje siê na okres jednego roku po zakoñczeniu
sezonu startowego z mo¿liwoœci¹ dokonania korekty po wiosennej konsultacji i regatach
eliminacyjnych.

Zasady szczegó³owe:
1. Kajakarstwo Klasyczne:
Do Kadry Narodowej Seniorów i M³odzie¿owej powo³uje siê zawodników maj¹cych, co
najmniej I klasê sportow¹ ponadto na podstawie wyników uzyskanych podczas n/w
zawodów:
1. Finaliœci Mistrzostw Œwiata i Europy w kat. Seniorów
2. Do IV miejsca w Pucharze Œwiata
3. Do VI miejsca w Akademickich Mistrzostwach Œwiata
4. Medaliœci Mistrzostw Polski Seniorów
5. Medaliœci M³odzie¿owych Mistrzostw Polski.”
6. I eliminacja kajakarze – zawodników, którzy zajêli w punktacji ogólnej 1-20 miejsca
kanadyjkarze – zawodników, którzy zajêli w punktacji ogólnej 1-15 miejsca
kobiety – zawodniczki, które zajê³y w punktacji ogólnej 1-15 miejsca
7. II eliminacja
kajakarze – zawodników, którzy zajêli w punktacji ogólnej 1-20 miejsca
kanadyjkarze – zawodników, którzy zajêli w punktacji ogólnej 1-15 miejsca
kobiety – zawodniczki, które zajê³y w punktacji ogólnej 1-15 miejsca
8. Konsultacja Jesienna Seniorów:
Kajakarze
do 10 miejsca w punktacji ogólnej
do 10 miejsca w punktacji za wodê
Kanadyjkarze
do 10 miejsca w punktacji ogólnej
do 10 miejsca w punktacji za wodê
Kobiety
do 10 miejsca w punktacji ogólnej
do 10 miejsca w punktacji za wodê
9. Finaliœci ME m³odzie¿owców U-23 K-1, C-1, do VI w K-2, C-2, do III w K-4, C-4
10. Juniorzy przechodz¹cy do kategorii seniorów w Mistrzostwach Polski Juniorów:
K-1 (lub C-1) 200, 500, 1000, 5000, 10000 – I-III miejsce
K-2 (lub C-2) 500, 1000, 5000, 10000 – I miejsce
Finaliœci Mistrzostw Œwiata czy Europy w kategorii juniora w K-1 i C-1,
do VI miejsca w K-2 i C-2, do III miejsca w K-4 i C-4.
Do Kadry Narodowej Juniorów powo³ywani s¹:
Finaliœci Mistrzostw Œwiata czy Europy
Medaliœci Regat Nadziei Olimpijskich
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Konsultacje Jesienne i Wiosenne (tylko korekta)
Kajakarze
do 10 miejsca w punktacji ogólnej
do 10 miejsca w punktacji za wodê
Kanadyjkarze do 10 miejsca w punktacji ogólnej
do 10 miejsca w punktacji za wodê
Kobiety
do 10 miejsca w punktacji ogólnej
do 10 miejsca w punktacji za wodê
Eliminacje Juniorów – finaliœci w jedynkach pierwsze 9 miejsc.
Mistrzostwa Polski Juniorów:
Kajakarze
K-1 200, 500, 1000, 5000, 10000 do VI miejsca
K-2 500, 1000 do III miejsca
K-2 5000, 10000 I miejsce
Kanadyjkarze
C-1 200, 500, 1000, 5000, 10000 do VI miejsca
C-2 500, 1000 do III miejsca
C-2 5000, 10000 I miejsce
Kobiety
K-1 200, 500, 1000 do VI miejsca
K-1 5000, 10000 do III miejsca
K-2 500, 1000, 5000, 10000 I miejsce
zawodnicy ostatniego rocznika juniora m³odszego przechodz¹cy do kategorii Juniora
w czasie Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y i D³ugodystansowych Mistrzostw Polski
Kajakarze
K-1 500, 1000, 5000 do IV miejsca
K-1 10.000m – I miejsce
K-2 500, 1000, 5000 I miejsce
Kanadyjkarze
C-1 500, 1000, 5000 do III miejsca
C-1 10.000m – I miejsce
C-2 500, 1000, 5000 I miejsce
Kobiety
K-1 500, 3000 do III miejsca
K-1 10.000m – I miejsce
K-2 500, 3000 I miejsce
Do Kadry Narodowej Kadetów powo³ywani s¹:
a) Konsultacje Jesienne i Wiosenne (tylko korekta)
Kajakarze
do 10 miejsca w punktacji ogólnej
do 10 miejsca w punktacji za wodê
Kanadyjkarze do 8 miejsca w punktacji ogólnej
do 8 miejsca w punktacji za wodê
Kobiety
do 8 miejsca w punktacji ogólnej
do 8 miejsca w punktacji za wodê
b) Ogólnopolskie Regaty Eliminacyjne: I-IX miejsce
c) Medaliœci w jedynkach z Mistrzostw M³odzików Polskiego Zwi¹zku Kajakowego
w grupie 14-latków.
d) Ogólnopolska Olimpiad M³odzie¿y i D³ugodystansowe Mistrzostwa Polski
Kajakarze
K-1 500, 1000, 5000, 10000 do VI miejsca
K-2 500, 1000, 5000 I miejsce
Kanadyjkarze
C-1 500, 1000, 5000, 10000 do VI miejsca
C-2 500, 1000, 5000 I miejsce
Kobiety
K-1 500, 3000, 10000 do VI miejsca
K-2 500, 3000 I miejsce
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Do Kadry Narodowej powo³uje siê równie¿ zawodników startuj¹cych w maratonie
a którzy spe³nili nastêpuj¹ce warunki:
Seniorzy / M³odzie¿owcy:
w Mistrzostwach Œwiata czy Europy zajêli I-VI miejsce w konkurencji seniorów lub
juniorów (dotyczy to zawodników przechodz¹cych z kategorii juniora do seniora)
w Mistrzostwach Polski w maratonie zajêli
seniorzy K-1, C-1 I-III miejsce (przy mniej ni¿ 5 osadach koñcz¹cych tylko za I m)
K-2, C-2 I miejsce, (przy co najmniej 5 osadach koñcz¹cych konkurencjê)
juniorzy (dotyczy to zawodników przechodz¹cych z kategorii juniora do seniora) tylko przy minimum 5 osadach koñcz¹cych
K-1, C-1 I miejsce
K-2, C-2 I miejsce
Juniorzy:
Mistrzostwa Polski w maratonie
K-1, C-1 I-III miejsce, (przy co najmniej 5 osadach koñcz¹cych
konkurencjê)
K-2, C-2 I miejsce, (przy co najmniej 5 osadach koñcz¹cych konkurencjê)
Mistrzostwa Polski w maratonie kategoria juniorów m³odszych
K-1, C-1 I miejsce
K-2, C-2 I miejsce, (przy co najmniej 5 osadach koñcz¹cych konkurencjê)
(dotyczy to rocznika przechodz¹cego do kategorii juniora)

Do kadry narodowej w kajak-polo powo³uje siê zawodników na podstawie: eliminacji do
kadry oraz oceny skutecznoœci gry podczas turniejów ogólnopolskich,
miêdzynarodowych i Mistrzostw Polski w Kajak Polo w poszczególnych kategoriach
wiekowych.
Ocenê przydatnoœci zawodników do dru¿yny dokonuj¹ trenerzy kadry.

Kanadyjkarze
C-1 indywidualnie
do VI miejsca
C-2 indywidualnie
do III miejsca
Kobiety
K-1 indywidualnie
do VI miejsca
b) Mistrzostwa Œwiata lub Mistrzostwa Europy Seniorów w Slalomie
indywidualnie
Fina³
zespo³owo do VI m
c) Mistrzostwa Œwiata lub Europy Juniorów w Slalomie (dotyczy to zawodników
przechodz¹cych do
kategorii seniora)
indywidualnie
do VI m
zespo³owo medal
d) Mistrzostwa Europy U-23
indywidualnie
do VI m
zespo³owo medal
e) M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski w Slalomie: kajakarze, kanadyjkarze, kobiety –
indywidualnie za zajêcie I miejsca.
f) Mistrzostwa Polski Juniorów w Slalomie (ostatni rocznik):
kajakarze, kanadyjkarze, kobiety – indywidualnie do IV miejsca.
Juniorów:
a) Mistrzostwa Œwiata i Mistrzostwa Europy Juniorów w Slalomie
indywidualnie
Fina³
zespo³owo
do VI m
b) Regaty Nadziei Olimpijskich
-I miejsce
c) Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y w Slalomie:
kajakarze, kanadyjkarze, kobiety – indywidualnie do III miejsca.
d) Mistrzostwa Polski Juniorów w Slalomie:
kajakarze, kanadyjkarze, kobiety – indywidualnie do IV miejsca.
e) Liga M³odzików- zwyciêzcy indywidualnie w koñcowej punktacji a przechodz¹cy do
grupy juniorów.
W przypadku wolnych miejsc powo³uje siê zawodników wytypowanych przez komisjê
ds. kajakarstwa górskiego na podstawie uzyskanych wyników podczas ogólnopolskiej
konsultacji kadry jesiennej i wiosennej po zatwierdzeniu przez Zarz¹d Polskiego
Zwi¹zku Kajakowego.

3. Slalom i zjazd kajakowy.

Zasady powo³ywania do reprezentacji narodowej w 2011 r.

Do kadry narodowej seniorów i m³odzie¿owej mog¹ byæ powo³ani zawodnicy maj¹cy,
co najmniej pierwsz¹ klasê sportow¹. Seniorzy powy¿ej 23 lat bêd¹ powo³ani tylko
z klas¹ mistrzowsk¹.
Do kadry narodowej powo³uje siê zawodników na podstawie wyników uzyskanych
w nastêpuj¹cych imprezach:
Seniorów i M³odzie¿owej:
a) Mistrzostwa Polski Seniorów w Slalomie,
Kajakarze
K-1 indywidualnie
do VI miejsca

Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski seniorów.
I. Regaty Eliminacyjne Seniorów.
Mê¿czyŸni kajakarze.
Liczba miejsc w reprezentacji narodowej – 12 miejsc, 9 zawodników wed³ug punktacji
z rankingu (w tym zwyciêzcy z 200 i 1000m) + 3 miejsca trenera
Mê¿czyŸni kanadyjkarze.
Liczba miejsc w reprezentacji narodowej - 9 miejsc, 7 zawodników wed³ug punktacji
z rankingu (w tym zwyciêzcy z 200 i 1000m) + 2 miejsca trenera.
W przypadku kanadyjkarzy kolejnoœæ awansu do reprezentacji uzale¿niona jest równie¿
od strony wios³owania.

Kadeci, którzy w Mistrzostwach Polski w maratonie w kategorii juniora m³odszego
zajêli:
K-1, C-1 I-III miejsce
K-2, C-2 I miejsce (przy co najmniej 5 osadach koñcz¹cych konkurencjê)

2. Kajak-Polo.
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Kobiety.
Liczba miejsc w reprezentacji narodowej - 11 miejsc, 9 zawodniczek wed³ug punktacji
z rankingu (w tym zwyciê¿czynie z 200 i 500m) + 2 miejsca trenera
Sposób przeprowadzenia regat.
Regaty Eliminacyjne Seniorów rozgrywane bêd¹ wed³ug obwi¹zuj¹cych przepisów
Kajakarstwa Klasycznego. Najlepsi zawodnicy typowani przez trenera g³ównego danej
grupy s¹ rozstawieni i startuj¹ na torze 5 (iloœæ rozstawionych zawodników uzale¿niona
jest od iloœci wyœcigów eliminacyjnych).
1. Awans do reprezentacji uzyskuj¹:
Zwyciêzcy wyœcigów fina³owych
- kajakarze, zwyciêzcy z K-1 200 i 1000 m. (zwyciêzcy z wyœcigów fina³owych maj¹
prawo do startu na K-1 w danej konkurencji).
- kanadyjkarze, zwyciêzcy z C-1 200 i 1000 m. (zwyciêzcy z wyœcigów fina³owych maj¹
prawo do startu na C-1 w danej konkurencji).
- kajakarki, zwyciê¿czynie z K-1 200 i 500 m. (zwyciê¿czynie z wyœcigów fina³owych
maj¹ prawo do startu na K-1 w danej konkurencji).
2. Pozosta³ych reprezentantów powo³uje siê wed³ug kolejnoœci zajêtych miejsc
w rankingu Regat Eliminacyjnych. Miejsca w rankingu s¹ sum¹ punktów:
- kajakarze z 200, 500 i 1000 m. punkty z tabeli nr 1.
- kobiety z 200, 500 i 1000 m. punkty z tabeli nr 2.
- kanadyjkarze z 200, 500 i 1000 m. punkty z tabeli nr 1.
- w przypadku nie ukoñczenia wyœcigu zawodnik nie otrzymuje punktów.
Punktacja :
Tab. nr 1

miejsce 1000m
1
44
2
36
3
33
4
32
5
31
6
22
7
20
8
19
9
18
17
10
12
11
10
12
9
13
8
14
7
15
6
16
5
17

3. Dodatkowo na wniosek trenera Pion Szkolenia PZKaj mo¿e dokooptowaæ
do reprezentacji narodowej zawodników, którzy wg rankingu zajêli:
- kajakarze do 18 miejsca,
- kanadyjkarze do 18 miejsca,
- kajakarki do 15 miejsca.
4. W przypadku zdobycia przez zawodników takiej samej iloœci pkt. decyzja
o zakwalifikowaniu zawodnika do reprezentacji nale¿y do trenera danej grupy.
5. Po pierwszej eliminacji trener g³ówny wy³ania reprezentacjê, która przygotowuje siê
do startów w regatach miêdzynarodowych. O sk³adach poszczególnych osad
startuj¹cych na zawodach mistrzowskich decyduj¹ trenerzy danej grupy.
6. W drugiej eliminacji (Mistrzostwa Polski Seniorów) punkty zostaj¹ przyznane wed³ug
tych samych zasad. Koñcow¹ punktacjê tworzy suma punktów z pierwszej i drugiej
eliminacji, z której trener g³ówny wy³oni grupê zawodników do dalszego szkolenia.
W konsekwencji z w/w zawodników Trener G³ówny wy³oni osady do g³ównych startów.
7. W wyj¹tkowych sytuacjach Zarz¹d PZKaj zastrzega sobie prawo do podjêcia innej
decyzji.

Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski m³odzie¿owej.
1. Mê¿czyŸni kajakarze
Liczba miejsc w reprezentacji narodowej –10 miejsc, 8 zawodników wed³ug punktacji
z rankingu (w tym zwyciêzcy z 200, 500 i 1000m) + 2 miejsca trenera
Takie same zasady jw.
Punktacja wed³ug miejsc w kategorii m³odzie¿owców.

Tab. nr 2

200m
44
36
33
32
18
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

500m
25
21
20
19
18
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

200m
44
21
20
19
18
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

500m
44
36
33
32
31
22
20
19
18
17
12
10
9
8
7
6
5

1000m
25
21
20
19
18
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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2. Mê¿czyŸni kanadyjkarze
Liczba miejsc w reprezentacji narodowej - 8 miejsc, 6 zawodników wed³ug punktacji
z rankingu (w tym zwyciêzcy z 200, 500 i 1000m) + 2 miejsca trenera.
Punktacja wed³ug miejsc w kategorii m³odzie¿owców.
3. Kobiety kajakarki
Liczba miejsc w reprezentacji narodowej - 8 miejsc, 6 zawodników wed³ug punktacji
z rankingu (w tym zwyciêzcy z 200, 500 i 1000m) + 2 miejsca trenera.
Takie same zasady kwalifikacji jak do Kadry Narodowej Kobiet.
Punktacja wed³ug miejsc w kategorii m³odzie¿owców.

Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski juniorów.
G³ównymi imprezami w 2011 roku s¹:
1. Mistrzostwa Europy Juniorów 30.06 – 3.07 Zagrzeb, CHORWACJA
2. Mistrzostwa Œwiata Juniorów 29 – 31.07 Brandenburg, NIEMCY
Zawodnicy maj¹ szansê zakwalifikowania siê do reprezentacji podczas nastêpuj¹cych
startów:
1.Ogólnopolska Konsultacja Juniorów 27 – 28.04 Wa³cz
kobiety: 11 zawodniczek
do 15 miejsca w punktacji ogólnej
do 10 miejsca w punktacji po wodzie na 2000
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do 10 miejsca w punktacji po wodzie na 250
kanadyjkarze: 9 zawodników (strona wios³owania)
do 15 miejsca w punktacji ogólnej
do 10 miejsca w punktacji po wodzie na 2000
do 10 miejsca w punktacji po wodzie na 250
kajakarze: 12 zawodników
do 20 miejsca w punktacji ogólnej
do 10 miejsca w punktacji po wodzie na 2000
do 10 miejsca w punktacji po wodzie na 250
Z zawodników którzy zdobyli kwalifikacje – (za wyœcigi fina³owe dla kanadyjkarzy
i kajakarzy punkty z tabeli nr 1, natomiast kajakarki zgodnie z tabel¹ nr 2; bezpoœrednia
rywalizacja w fina³ach u³atwi trenerom kadry w doborze poszczególnych zawodników
do reprezentacji); zostanie wy³oniona reprezentacja na regaty w Piestanach, które
odbêd¹ siê w dniach 26 – 28.05.2011.
O starcie w Reprezentacji i sk³adach osad decyduj¹ Trenerzy poszczególnych grup.
Zawody maj¹ daæ odpowiedŸ o trafnoœci doboru poszczególnych zawodników oraz
mo¿liwoœciach naszych osad.
2. Po tym starcie o sk³adzie personalnym zawodników przygotowywanych do startu
w Mistrzostwach Europy Juniorów i Mistrzostwach Œwiata Juniorów zadecyduj¹ wyniki
uzyskane w konkurencjach K-1 i C-1 podczas:
Regat eliminacyjnych juniorów 3- 5.06.2011 w Bydgoszczy
Juniorzy kajakarze.
Liczba miejsc w reprezentacji narodowej - 12 miejsc, 10 zawodników wed³ug punktacji
z rankingu (w tym zwyciêzcy z 200, 500 i 1000m) + 2 miejsca trenera.
Juniorzy kanadyjkarze.
Liczba miejsc w reprezentacji narodowej - 9 miejsc, 7 wed³ug punktacji
z rankingu (w tym zwyciêzcy z 200, 500 i 1000m) + 2 miejsca trenera.
W przypadku kanadyjkarzy kolejnoœæ awansu do reprezentacji narodowej uzale¿niona
jest równie¿ od strony wios³owania.
Juniorki kobiety.
Liczba miejsc w reprezentacji narodowej - 11 miejsc, 9 zawodników wed³ug punktacji
z rankingu (w tym zwyciê¿czynie z 200, 500 i 1000m) + 2 miejsca trenera.
Reprezentantów powo³uje siê wed³ug kolejnoœci zajêtych miejsc w rankingu Regat
Eliminacyjnych.
Miejsca w rankingu s¹ sum¹ punktów:
- kajakarze z 200, 500 i 1000 m. punkty z tabeli nr 1.
- kobiety z 200, 500 i 1000 m. punkty z tabeli nr 2.
- kanadyjkarze z 200, 500 i 1000 m. punkty z tabeli nr 1.
- w przypadku nie ukoñczenia wyœcigu zawodnik nie otrzymuje punktów.
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Punktacja :
Tab. nr 1

miejsce 1000m
1
44
2
36
3
33
4
32
5
31
6
22
7
20
8
19
9
18
10
17
11
12
12
10
13
9
14
8
15
7
16
6
17
5

Tab. nr 2

200m
44
21
20
19
18
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

500m
25
21
20
19
18
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

200m
44
21
20
19
18
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

500m
44
36
33
32
31
22
20
19
18
17
12
10
9
8
7
6
5

1000m
25
21
20
19
18
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Ostateczny sk³ad osad ustalony bêdzie na dwa tygodnie przed Mistrzostwach Europy
Juniorów.
W przypadkach w¹tpliwych, po przeprowadzeniu wewnêtrznego sprawdzianu.
W ekipie mog¹ znaleŸæ siê równie¿ zawodnicy z rocznika 1995 i m³odsi pod warunkiem,
¿e wystartuj¹ razem z rocznikami 1993 - 94.
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Zasady kwalifikacji do reprezentacji Polski seniorów w slalomie
kajakowym na MŒw., ME, M³.ME.
W kwalifikacjach do reprezentacji Polski seniorów mog¹ uczestniczyæ juniorzy
i juniorzy m³odsi.
Kwalifikacja I etap - start w ME oraz PŒw:
I. Kwalifikacje maj¹ na celu wy³owienie po 3 najlepsze osady w konk. K-1M, C-1M,
C-2M, K-1K ,które bêd¹ reprezentowaæ Polskê na MŒw, ME, PŒ, MME
w konkurencjach indywidualnych.
II. Zawody kwalifikacyjne odbêd¹ siê :
w Liptowskim Mikulaszu 13-14.05.2011r oraz w Krakowie 21 -22.05.2011r
£¹cznie przeprowadzone zostan¹ 4 starty.
System startów:
Liptowski Mikulasz
1 start (13.05.2011) 2 przejazdy liczy siê lepszy
2 start (14.05.2011) 2 przejazdy liczy siê lepszy
Kraków
3 start (21.05.2011) pó³fina³ i fina³ – ostateczna klasyfikacja
4 start (22.05.2011) pó³fina³ i fina³ – ostateczna klasyfikacja
W kwalifikacjach i pó³finale maja prawo startu wszyscy zawodnicy , do fina³u
kwalifikuje siê po³owa zawodników startuj¹cych w pó³finale nie mniej jednak ni¿ 5 osad
w ka¿dej konkurencji. Przy nieparzystej iloœci zawodników startuj¹cych w pó³finale do
fina³u kwalifikuje siê : 50% zawodników + 0,5 zawodnika/osady, np. 13 zawodników
w pó³finale do fina³u kwalifikuje siê 7 zawodników itp.
Konstruktorem tras w startach kwalifikacyjnych w Krakowie jest Trener Kadry.
III. Z czterech startów licz¹ siê trzy najlepsze (najs³abszy odpada).
IV. Zawodnicy, zawodniczki, osady, które uzyskaj¹ najwy¿sz¹ ³¹czn¹ z trzech zawodów
iloœæ pkt. zajmuj¹ odpowiednio 1, 2, 3, 4 miejsce., itd.
V. Punktacja:
Zawodnicy rywalizowaæ bêd¹ w swoim gronie-polskich zawodników.
Za zdobycie poszczególnych miejsc zostan¹ przyznane im punkty wed³ug nastêpuj¹cej
zasady: (punktacja olimpijska)
1m - 9pkt, 2m - 7pkt, 3m – 6pkt, 4m – 5pkt, 5m – 4pkt, 6m – 3pkt, 7m – 2pkt, 8m – 1pkt
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika (osady) jest udzia³ we wszystkich 4 startach.
Odstêpstwem od tej zasady mo¿e byæ niezdolnoœæ do startu spowodowane z³ym stanem
zdrowia i stwierdzona/potwierdzona przez lekarza Kadry Slalomu.
Po zakoñczonych kwalifikacjach sporz¹dzony zostanie ranking wg punktacji powy¿ej.
Zawodnik (osada) który(a) zdobêdzie wiêksz¹ iloœæ punktów uzyska wy¿sze miejsce
w rankingu.
Dodatkowa punktacja :
Zastosowana zostanie dodatkowa punktacja celem okreœlenia poziomu w danej
konkurencji oraz wy³onienia zwyciêzcy w sytuacjach takiej samej iloœci punktów wg.
punktacji g³ównej.
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1. Miejsce I (zwyciêzca) otrzymuje: 0 pkt .
2. Miejsce II: iloœæ uzyskanych pkt odpowiada rzeczywistej stracie do zwyciêzcy,
zgodnej z oficjalnymi wynikami (przyk³ad miejsce I = 0 pkt, miejsce II strata 0,9 = 0,9
pkt, miejsce III strata 2,15 = 2,15 pkt itd.
Weryfikacja sk³adu.
Podczas startów w ME oraz Pucharach Œwiata bêdzie prowadzona klasyfikacja
zawodników na podstawie punktacji obowi¹zuj¹cej w I etapie kwalifikacji. Po startach
w Mistrzostwach Europy i pierwszym Pucharze Œwiata Trener G³ówny mo¿e zmieniæ
,najs³abszego zawodnika/osadê wg. prowadzonego rankingu, w ka¿dej z konkurencji na
kolejne dwa startyw Pucharze Œwiata.
II etap kwalifikacji - start w Mistrzostwach Œwiata Seniorów- weryfikacja sk³adu
VI. Weryfikacja Sk³adu
Po startach w ME oraz PŒw nastapi weryfikacja reprezentacji do startu w MŒw Sen.
pewne miejsce w reprezentacji do startu w MŒw bêd¹ mieæ zawodnicy , którzy w startach
w ME i PŒ chocia¿ raz znaleŸli siê w fina³owej 10, lub co najmniej dwukrotnie znaleŸli
siê na miejscach:
do 21miejsca – K-1M
do 16 miejsca – C-1M
do 21 miejsca – K-1K
do 12 miejsca – C-2M
(limity które maja wype³niæ zawodnicy równe s¹ iloœci zawodników, którzy zostan¹
ostatecznie zakwalifikowani do startu w IO, wg zasad ICF).
a) Jeœli trzy osady w konkurencji w startach w ME Sen i P Œw spe³ni³y powy¿sze
wymagania drugi etap kwalifikacji siê nie odbywa.
b) Jeœli dwie osady w konkurencji w startach w ME Sen i P Œw spe³ni³y powy¿sze
wymagania trzecia kwalifikuje siê do M Œw podczas startu w MP Sen
c) Jeœli jedna osada w konkurencji w startach w ME Sen i P Œw spe³ni³a powy¿sze
wymagania druga i trzecia osada kwalifikuj¹ siê do M Œw podczas startu w MP Sen.
d) Jeœli ¿adna osada w konkurencji w startach w ME Sen i PŒw nie spe³ni³a powy¿szych
wymagañ wszystkie trzy kwalifikuj¹ siê do startu w M Œw Sen podczas MP Sen .
MP Sen - II etap kwalifikacji
Zawody rozgrywane bêd¹ w systemie dwóch startów :
1 start - kwalifikacje -2 przejazdy liczy siê lepszy.
2 start - pó³fina³ i fina³ – ostateczna klasyfikacja.
Obowi¹zuje punktacja z pierwszego etapu kwalifikacji.
Zawodnicy, zawodniczki, osady, które uzyskaj¹ najwy¿sz¹ ³¹czn¹ iloœæ pkt. z tych
dwóch startów zajmuj¹ odpowiednio 1, 2, 3 miejsce., itd.
VII. Po zakoñczonych kwalifikacjach ( pierwszy jak i drugi etap) trener Reprezentacji
przedstawia Zarz¹dowi PZK propozycjê imienn¹ i iloœciow¹ proponowanych
zawodników, zawodniczek, osad do startu w MŒ, ME, PŒ, MME.
VIII . Zarz¹d PZK podejmie ostateczn¹ decyzjê co do iloœci zawodników, zawodniczek,
osad, które zostan¹ nominowane do startu w MŒ, ME, PŒ, MME.
Ponadto:
Zawodnicy którzy zdobyli medale indywidualnie w MŒw Sen uzyskuj¹ automatycznie
prawo startu w ME Sen, PŒw i IO w 2012 roku.
128

Zasady Kwalifikacji do reprezentacji Polski juniorów w slalomie
kajakowym.

Regulamin zasad reprezentowania i zmiany przynale¿noœci klubowej
zawodników w Polskim Zwi¹zku Kajakowym.

G³ówn¹ imprez¹ nadchodz¹cego sezonu s¹:
Mistrzostwa Europy Juniorów, BANJA LUKA /BIH 15 - 17.07.2011r.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( DZ. U. Nr 25, poz. 113
- ze zmianami );
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym ( DZ. U. Nr 155, poz. 1298
ze zmianami );
3.Statut Polskiego Zwi¹zku Kajakowego.
§1
Zawodnik mo¿e w danym sezonie reprezentowaæ tylko jeden klub w danym rodzaju
kajakarstwa (klasyczne, slalomowe, kajak-polo, freestylee, smocze ³odzie)
a) dopuszcza siê start zawodnika w barwach kolejnego klubu w innym rodzaju
kajakarstwa pod warunkiem, ¿e jego klub macierzysty nie prowadzi szkolenia w tym
zakresie, a Komisja Licencji, Klasyfikacji i Zmiany Barw Klubowych PZK potwierdzi
kolejn¹ przynale¿noœæ w licencji zawodniczej.
b) uzyska³ zwolnienie z klubu na skutek likwidacji sekcji kajakowej
c) zmieni³ okresowo barwy klubowe i powraca do klubu macierzystego,
d) pozostaje na sta³e w klubie, który reprezentowa³ w czasie zwolnienia
e) ukoñczy³ w danym roku szko³ê podstawow¹ lub gimnazjum bêd¹c cz³onkiem UKS.
§2
1. Zawodnicy nie mog¹ startowaæ indywidualnie. Ka¿dy musi reprezentowaæ okreœlony
klub, który uzyska³ licencjê Polskiego Zwi¹zku Kajakowego.
2. Warunkiem reprezentowania przez zawodnika klubu w zawodach sportowych jest
potwierdzenie zg³oszenia zawodnika do reprezentowania klubu i posiadanie wa¿nej
licencji do uprawiania kajakarstwa.
3. Tryb i zasady potwierdzenia zg³oszeñ zawodników do reprezentowania klubu reguluje
4. Regulamin Komisji Licencji, Klasyfikacji i Zmiany Barw Klubowych PZK.
4. Tryb i zasady przyznawania licencji s¹ okreœlone w Regulaminie przyznawania
i pozbawiania licencji zawodniczych obowi¹zuj¹cym w PZK.
§3
1. Dopuszcza siê starty obcokrajowców, którzy ukoñczyli 18 rok ¿ycia, w barwach
klubów krajowych pod warunkiem posiadania zgody narodowej federacji i klubu
macierzystego.
2. Zgodê na start zawodnika obcokrajowca w barwach klubowych wyra¿a Komisja
Licencji, Klasyfikacji i Zmiany Barw Klubowych PZK.
3. Za zgodê na start zawodnika obcokrajowca klub przyjmuj¹cy p³aci na rzecz PZK.
op³atê w wysokoœci 3-krotnej œredniej p³acy w IV kwartale roku poprzedniego.
§4
1. Zawodnik zamierzaj¹cy dokonaæ zmiany przynale¿noœci klubowej sk³ada wniosek do
zarz¹du klubu, którego jest cz³onkiem, ze wskazaniem klubu, którego cz³onkiem
zamierza zostaæ.
2. Zarz¹d klubu, do którego zawodnik zamierza przejœæ jest obowi¹zany potwierdziæ na
piœmie zamiar przyjêcia zawodnika na cz³onka klubu.
3. Zarz¹d klubu, do którego wp³yn¹³ wniosek zawodnika o zmianê przynale¿noœci
klubowej, jest zobowi¹zany rozpatrzyæ wniosek i udzieliæ zawodnikowi odpowiedzi
w terminie 30 dni od otrzymania potwierdzenia okreœlonego w ust. 2.

Wyznaczone zostaj¹ cztery imprezy, na których zawodnicy bêd¹ mogli rywalizowaæ
o zakwalifikowanie siê do grupy, która zostanie objêta przygotowaniami do regat
miêdzynarodowych w 2011 roku (ME JUN)
I-II kwalifikacja 13-14.05.2011r. – Liptowski Mikulasz
III-IV kwalifikacja 21-22.05.2010r. – Kraków
Zawody rozgrywane w systemie dwóch startów.
1 start kwalifikacje dwa przejazdy liczy siê lepszy.
2 start pó³fina³y, fina³y ostateczna kwalifikacja.
W kwalifikacjach i pó³finale bior¹ udzia³ wszyscy zawodnicy natomiast do fina³u
kwalifikuje siê 5 osad w ka¿dej konkurencji.
Najgorszy wystêp z przedstawionych 4 powy¿ej zostaje odrzucony.
Do koñcowej klasyfikacji wliczaj¹ siê 3 najlepsze starty.
Punktacja:
Zawodnicy rywalizowaæ bêd¹ jedynie w swoim gronie.
Za zdobycie poszczególnych miejsc zostan¹ przyznane im punkty wed³ug
nastêpuj¹cej zasady: (punktacja olimpijska)
1m - 9pkt, 2m - 7pkt, 3m – 6pkt, 4m – 5pkt, 5m – 4pkt, 6m – 3pkt, 7m – 2pkt, 8m – 1pkt
Warunkiem sklasyfikowania zawodnika (osady) jest start w co najmniej 3 startach.
Po zakoñczonych kwalifikacjach sporz¹dzony zostanie ranking wg punktacji powy¿ej.
Zawodnik (osada), który(a) zdobêdzie wiêksz¹ iloœæ punktów uzyska wy¿sze miejsce w
rankingu, a trener reprezentacji przedstawi Zarz¹dowi PZKaj propozycjê imienn¹
i iloœciow¹ proponowanych zawodników, zawodniczek, osad do startu w ME.
W przypadku uzyskania równej iloœci punktów przez zawodników (dot. miejsc 3
i dalszych) o kolejnoœci miejsc zdecyduje dodatkowy start. Zawodnik, który w tych
regatach uzyska wy¿sz¹ pozycje zajmie wy¿sze miejsce w rankingu kwalifikacji.
Iloœæ powo³anych osad do startu w Mistrzostwach Europy zale¿eæ bêdzie od:
1. Poziomu sportowego w danej konkurencji.
2. Postawy sportowej na torach w Liptowskim Mikulaszu i w Krakowie.
3. Opanowania przewrotu eskimoski w ka¿dych warunkach.
4. Realizacji za³o¿eñ treningowych w okresach pomiêdzy akcjami centralnymi.
Powo³ane mog¹ zostaæ maksymalnie po trzy osady w ka¿dej konkurencji.
Ostateczn¹ decyzjê co do iloœci zawodników, zawodniczek, osad, które zostan¹
nominowane do startu w ME podejmie Zarz¹d PZKaj.
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4. Brak odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust.3 uwa¿a siê za wyra¿enie zgody na
zmianê przynale¿noœci klubowej.
5. W razie, gdy na wniosek zawodnika o zmianê przynale¿noœci klubowej zarz¹d klubu
udzieli odpowiedzi odmownej, a zawodnik nie wycofa wniosku, przestaje on byæ
cz³onkiem klubu po up³ywie 30 dni od dnia udzielenia odpowiedzi.
6. Zmiana przynale¿noœci klubowej przez zawodnika, który nie ukoñczy³ 18 lat, jest
dozwolona za pisemn¹ zgod¹ rodziców lub opiekunów prawnych.
7. Jedna zmiana przynale¿noœci klubowej przez zawodnika w kategorii wiekowej dzieci
mo¿e odbywaæ siê bez zachowania procedury przewidzianej w punkcie 3, 4 i 5
niniejszego paragrafu.
§5
Zmiana przynale¿noœci klubowej przez zawodnika w trybie okreœlonym w § 4 mo¿e
nast¹piæ wy³¹cznie po okresie startowym tj. 01.11÷31.03.
§6
Gdy zawodnik niepe³noletni wyst¹pi z wnioskiem o zmianê przynale¿noœci klubowej
w zwi¹zku ze zmian¹ miejsca sta³ego pobytu przez jego rodziców lub opiekunów, klub
jest zobowi¹zany wyraziæ zgodê na zmianê przynale¿noœci klubowej z zastosowaniem
§15.
§7
Zmiana przynale¿noœci klubowej przez zawodników kadry narodowej seniorów i kadry
narodowej juniorów wymaga opinii Pionu Szkolenia PZK.
§8
1. Zawodnik, który przesta³ byæ cz³onkiem klubu w trybie okreœlonym w § 4 ust. 5
obowi¹zuje roczna karencja od dnia otrzymania odpowiedzi o odmowie udzielenia
zgody na zmianê przynale¿noœci klubowej.
2. Karencja polega na zawieszeniu prawa do reprezentowania przez zawodnika barw
klubowych we wszystkich zawodach sportowych, za wyj¹tkiem regat eliminacyjnych
do kadr, seniorów i juniorów PZK.
§9
Zawodnik po up³ywie po³owy okresu karencji mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem o jej
skrócenie.
Decyzjê w sprawie skrócenia karencji podejmuje Komisji Licencji, Klasyfikacji
i Zmiany Barw Klubowych PZK. , po zasiêgniêciu opinii Komisji Sportowej PZK.
§ 10
1. Klub zobowi¹zany jest do udzielenia zwolnienia okresowego w przypadku podjêcia
przez zawodnika nauki w szkole wy¿szej w systemie stacjonarnym – na okres studiów.
2. Przez okres studiów, o którym mowa w ust. 1 rozumie siê czas okreœlony regulaminem
studiów, a termin rozpoczêcia studiów – dzieñ rozpoczêcia roku akademickiego.
3. Zwolnienie okresowe z tytu³u, o którym mowa w ust. 1 mo¿e byæ udzielone
zawodnikowi jeden raz w czasie trwania kariery sportowej.
§ 11
1. Klub obowi¹zany jest do wyra¿enia zgody na szkolenie zawodników w Szkole
Mistrzostwa Sportowego zwanej dalej SMS.
2. Udzia³ zawodnika w szkoleniu w SMS, który nie ukoñczy³ 18 roku ¿ycia wymaga
pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
§ 12
Zawodnik korzystaj¹cy ze zwolnienia okresowego mo¿e zmieniæ przynale¿noœæ
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klubow¹ w trybie okreœlonym w § 4 jedynie za zgod¹ zarz¹du klubu, który udzieli³ tego
zwolnienia.
§ 13
1. Po zakoñczeniu zwolnienia okresowego zawodnik jest obowi¹zany powróciæ
do klubu, z którego uzyska³ zwolnienie i reprezentowaæ barwy tego klubu.
2. W razie, gdy zawodnik zamierza na sta³e zastaæ cz³onkiem klubu, który reprezentowa³
w czasie zwolnienia okresowego, stosuje siê przepisy § 4.
§ 14
1. Klub, z którego odchodzi zawodnik w wyniku zmiany przynale¿noœci klubowej mo¿e
¿¹daæ od klubu, do którego zawodnik przechodzi, ekwiwalentu za wyszkolenie
zawodnika.
2. Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika mo¿e byæ ustalony w formie rzeczowej lub
finansowej.
3. Wysokoœæ ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika ustalaj¹ zainteresowane kluby
w drodze porozumienia.
4. Ekwiwalenty za wyszkolenie zawodnika nie mog¹ byæ wyp³acone ze œrodków
pochodz¹cych z dotacji bud¿etowych oraz z dotacji funduszy rozwoju kultury fizycznej.
§ 15
Wysokoœæ ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, który zmieni³ przynale¿noœæ
klubow¹ po okresie karencji ustala Komisja Licencji, Klasyfikacji i Zmiany Barw
Klubowych PZK.
§ 16
Klub, do którego przychodzi zawodnik w wyniku zmiany przynale¿noœci klubowej
zobowi¹zany jest wp³aciæ na rzecz PZK.:
-100 x wysokoœæ obowi¹zuj¹cej diety przy klasie „MM” zawodnika,
- 60 x wysokoœæ obowi¹zuj¹cej diety przy klasie „M” zawodnika,
- 30 x wysokoœæ obowi¹zuj¹cej diety przy klasie „I” zawodnika,
- 20 x wysokoœæ obowi¹zuj¹cej diety w pozosta³ych przypadkach,
2. Za przejœcie okresowe na czas studiów obowi¹zuje op³ata w wysokoœci 50 %.
3. Przy okresowym przejœciu do innych klubów( max 1 rok) op³ata wynosi 50% stawek
okreœlonych w ust. 1
4. Zmianê przynale¿noœci klubowej zawodnika potwierdza Komisja Licencji,
Klasyfikacji i Zmiany Barw Klubowych PZK.
§ 17
1. Klub nie mo¿e wszcz¹æ postêpowania dyscyplinarnego w stosunku do zawodnika, ani
orzec wykonania zawieszonej uprzednio kary dyscyplinarnej po z³o¿eniu wniosku
o zmianê przynale¿noœci klubowej lub powstania przyczyn uzasadniaj¹cych uzyskanie
zwolnienia okresowego.
2. W przypadku koniecznoœci na³o¿enia kary dyscyplinarnej na zawodnika, w sytuacji
okreœlonej w ust. 1, decyzje podejmuje Komisja Wychowawczo-Dyscyplinarna PZK.
§ 18
1. Od decyzji i postanowieñ w zakresie zmiany przynale¿noœci klubowej i karencji
zainteresowanym przys³uguje odwo³anie
2. Odwo³anie wnosi siê do Zarz¹du PZK., za poœrednictwem Komisji Licencji,
Klasyfikacji i Zmiany Barw Klubowych PZK. w terminie 14 dni od dnia otrzymania
decyzji.
3. Decyzje i postanowienia organu odwo³awczego s¹ ostateczne.
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§ 19
O up³ywie okreœlonych w niniejszym regulaminie terminów decyduje data stempla
pocztowego lub potwierdzenie na kopii pisma. Zwrot przesy³ki poleconej do adresata
spowoduje uruchomienie procedury zgodnie z § 4 pkt. 4 Regulaminu.
§ 20
1. Prawo interpretacji regulaminu przys³uguje Zarz¹dowi PZK.
2. Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem uchwalenia przez Zarz¹d PZK tj. 05.12.2007r.

Zasady uczestnictwa w 2011r w zgrupowaniach i innych akcjach
centralnych PZKaj.
Pion Szkolenia informuje ¿e treœæ powo³añ wraz z list¹ zawodników uczestnicz¹cych w
zgrupowaniu bêdzie zamieszczona na oficjalnej stronie PZKaj. w zak³adce „ Szkolenie”
minimum 7 dni przed rozpoczêciem akcji. Dodatkowo powo³ania dla zawodników bêd¹
przesy³ane poczt¹ elektroniczn¹ lub drog¹ pocztow¹ do wiadomoœci klubów lub szkó³.
Trenerzy kadry maj¹ obowi¹zek wys³ania na adres biura zwi¹zku za³o¿eñ programowoorganizacyjnych i potwierdzenia listy zawodników umieszczonych w druku „Program
zgrupowania” na minimum 14 dni przed rozpoczêciem zgrupowania krajowego i 30 dni
zgrupowania zagranicznego.
Skrócenie zgrupowania poprzez póŸniejszy przyjazd lub wczeœniejszy wyjazd wymaga
zgody trenera i musi byæ zg³oszone do biura zwi¹zku na minimum 21 dni przed
rozpoczêciem zgrupowania. Nieprzestrzeganie tej zasady spowoduje obci¹¿enie
zawodnika kosztami.
Do obligatoryjnego obowi¹zku zawodnika nale¿y posiadanie przy sobie w dniu
rozpoczêcia akcji, ksi¹¿eczki z aktualnym orzeczeniem lekarskim o stanie zdrowia lub
licencji zawodniczej oraz prowadzonego na bie¿¹co dziennika treningowego w formie
tradycyjnej lub elektronicznej.
Zgodnie z Ustaw¹ o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 zawodnicy kadry narodowej s¹
ubezpieczeni przez zwi¹zek od nastêpstw nieszczêœliwych wypadków. Obowi¹zek
ubezpieczenia pozosta³ych zawodników spoczywa na klubach sportowych.

z terminem i miejscem okreœlonym w kalendarzu zawodów na rok 2011 stanowi¹cym
za³¹cznik nr 1 do regulaminu.
2. System zawodów:
Zawody w roku 2011 rozgrywane bêd¹ system – 5 slalomów plus fina³.
3. Konkurencje, kategorie wiekowe:
K-1, C-1, C-2 – mê¿czyzn i K-1, C-1 - kobiet (seniorzy i juniorzy)
4. Liczba zawodników:
Do ka¿dej konkurencji klub mo¿e zg³osiæ dowoln¹ liczbê osad.
5. Trasa slalomu:
Ustawiana zgodnie z regulaminem PZKaj
6. Punktacja:
a/ Do punktacji dru¿ynowej (klubowej) zalicza siê punkty uzyskane przez trzech
najlepszych zawodników w konkurencji K-1, C-1, C-2, K-1 kobiet, 1 zawodniczkê
w konkurencji C-1 kobiet oraz najlepszego m³odzika w konkurencji K-1, C-1, C-2, K-1
m³odziczek z punktacji „Ligi M³odzików”.
b/ Do punktacji indywidualnej zalicza siê punkty zawodników za uzyskane miejsca
zgodnie z tabel¹ w punkcie „g”.
c/ Poszczególne slalomy punktowane bêd¹ osobno.
d/ O koñcowym wyniku w punktacji decyduj¹;
- w punktacji dru¿ynowej, punkty uzyskane przez trzech najlepszych zawodników
danego klubu z punktacji koñcowej w konkurencji K-1, C-1, C-2 mê¿czyzn, K-1 kobiet
oraz 1 zawodniczkê w konkurencji C-1 kobiet, najlepsz¹ osadê m³odzików danego klubu
w konkurencji K-1, C-1, C-2, K-1 m³odziczek z punktacji koñcowej „Ligi M³odzików”,
- w punktacji indywidualnej, suma pkt. uzyskanych w piêciu spoœród szeœciu slalomów
(w tym obowi¹zkowo z fina³u).
e/ W przypadku uzyskania przez dru¿yny /kluby/ równej liczby punktów o lepszym
miejscu decyduje liczba punktów uzyskana przez trzech najlepszych zawodników
w konkurencji K-1, C-1, C-2, K-1 kobiet oraz 1 zawodniczkê w konkurencji C-1 kobiet
w zawodach fina³owych. Je¿eli nadal liczba punktów jest równa o koñcowej klasyfikacji
decyduje wy¿sza lokata klubu w punktacji „Ligi M³odzików”
f/ W przypadku uzyskania przez zawodników równej liczby punktów o kolejnoœci
ostatecznej decyduje wynik uzyskany w zawodach fina³owych.
g/ Zawodnicy w konkurencjach indywidualnych poszczególnych slalomów, otrzymuj¹
nastêpuj¹c¹ liczbê punktów:

Nieusprawiedliwione spóŸnienie na zgrupowanie bêdzie skutkowa³o odes³aniem
zawodników do klubu oraz obci¹¿eniem kosztami nieobecnoœci.
Zgodnie z & 10 pkt.3 Umowy z zawodnikiem w wyniku nieuzasadnionej odmowy
wziêcia udzia³u w akcji szkoleniowej( zgrupowanie, konsultacja, zawody, badania)
koszty poniesione z tego tytu³u ponosi zawodnik.

Zawody fina³owe

Puchar Polski w Slalomie Kajakowym- Regulamin Zawodów na rok 2011
1. Organizator, termin i miejsce:
Polski Zwi¹zek Kajakowy
Organizatorami poszczególnych rzutów Pucharu Polski s¹ uczestnicz¹ce kluby zgodnie
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7. Nagrody:
Trzech pierwszych zawodników w poszczególnych konkurencjach i zwyciêzca
w konkurencji C-1 kobiet otrzymuj¹ nagrody za wyniki koñcowe Pucharu Polski.
Puchary otrzymaj¹ trzy najlepsze kluby za wyniki koñcowe. Fundatorem nagród jest
Polski Zwi¹zek Kajakowy. Nagrody wrêczone zostan¹ na zawodach fina³owych.
8. Uwagi koñcowe:
W rozgrywanych zawodach Pucharu Polski obowi¹zuj¹ regulaminy slalomu i zjazdu
PZKaj. W przypadku odwo³ania jednego ze slalomów do punktacji koñcowej liczy siê
piêæ startów. W przypadku odwo³ania wiêcej ni¿ jednego slalomu do punktacji liczy siê
suma punktów uzyskana w rozegranych slalomach.
Za³¹cznik nr 1 do Regulaminu Pucharu Polski
Wykaz imprez zaliczanych do punktacji Pucharu Polski (seniorzy, juniorzy).
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