
KOMUNIKAT nr 1

Dotyczy zmiany konkurencji 72 Mistrzostwa Polski Seniorów

Uprzejmie informujemy, iż w kategorii mężczyzn na dystansie 
500m wprowadzono dodatkowe konkurencje:C-4 i K-4 oraz 
kategorii kobiet K-4 1000m.

Dotyczy Pucharu Województw

Uprzejmie informujemy, iż zawodnicy biorący udział w 
Regatach o Puchar Województw, za miejsca I-III otrzymują 
medale. 
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Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej 
w roku 2010.

SZKOLENIE WOJEWÓDZKIE
2.1. Cel podstawowy i sposoby realizacji
Podstawowym celem ponadklubowego szkolenia wojewódzkiego jest wyłonienie i jak 
najlepsze przygotowanie pod względem motorycznym i technicznym, wybitnie 
uzdolnionych młodych zawodników oraz przekazanie ich do dalszego szkolenia w 
ramach kadr narodowych juniorów (KNJ), prowadzonych przez pzs. Celem 
strategicznym jest jak najlepsze przygotowanie młodzieży uzdolnionej do 
reprezentowania barw narodowych na mistrzostwach Europy i świata oraz igrzyskach 
olimpijskich.
Cel ten realizowany jest poprzez:
1) prowadzenie właściwego naboru uzdolnionej sportowo młodzieży nie tylko na 
podstawie wyniku sportowego, lecz również wyników testu sprawności ogólnej (MTSF) 
oraz testów sprawności specjalnej, specyficznej dla każdej z dyscyplin sportu, a także 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 i juniora młodszego), przez 
średnio 50 dni w roku w dyscyplinach indywidualnych i średnio 40 dni w grach 
sportowych, w dobrych warunkach treningowych, ze zwróceniem uwagi na właściwy 
dobór metod i środków treningowych oraz stosowanie ich w odpowiednich proporcjach 
dla danego etapu szkolenia;
3) organizowanie wspólnych zajęć treningowych dla młodych, najlepszych w danym 
województwie i o zbliżonym poziomie sportowym, zawodników, prowadzonych przez 
najbardziej skutecznych w szkoleniu młodzieży trenerów;
4) opracowywanie przez pzs jednolitych programów szkoleniowych i prowadzenie 
właściwej ujednoliconej dokumentacji treningowej;
5) prowadzenie doszkalania instruktorów i trenerów.

2.2. Formy szkolenia
Głównymi formami szkolenia są obligatoryjne zgrupowania letnie i zimowe (minimum 
7 dni). Konsultacje (od 2 do 6 dni), w zależności od celów i zadań szkoleniowych, mogą 
mieć charakter: 
!  treningowy (np. 3 dni w końcu tygodnia – piątek – niedziela)
!  sprawdzający (przeprowadzenie sprawdzianu lub testu)
!  badawczy (przeprowadzenie badań lekarskich, testowych – naborowych)
!  startowy (obserwacja zawodnika podczas startu w zawodach) 
Dopuszcza się maksymalnie do 3 konsultacji startowych w przypadku KWJ.
Konsultacja startowa nie może dotyczyć udziału zawodników kadr wojewódzkich w 
imprezie głównej - eliminacjach i finałach MMP, OOM, MPJ oraz MMM. 
MSiT nie dofinansowuje zgrupowań organizowanych na zasadach akcji dochodzących.
Dopuszcza się organizację konsultacji ze środków FRKF na zasadach akcji 
dochodzących z możliwością ich dofinansowania do 40 zł (do osobodnia) w przypadku 
KWJ ze środków MSiT.
W szczególnych wypadkach Minister Sportu i Turystyki może wyrazić zgodę na 
odstępstwa od powyższych zapisów.

2.3. Realizacja procesu szkolenia
1. Szkolenie wojewódzkie powinno być realizowane zgodnie z rocznymi programami 
szkolenia w dyscyplinie, opartymi o powyższe zalecenia i wytyczne pzs. Program taki, 
opracowany przez trenera koordynatora, powinien być zaopiniowany przez Wojewódzki 
Zespół Metodyczno-Szkoleniowy (WZMS) oraz zatwierdzony przez kierownika ds. 
wyszkolenia młodzieży lub osobę odpowiadającą za szkolenie młodzieży w pzs (dla 
KWJ) lub kierownika wyszkolenia wiss (dla KWM).
2. Za realizację szkolenia sportowego w województwie odpowiedzialny jest kierownik 
wyszkolenia sportowego wiss, który w ramach swoich obowiązków:
! współpracuje z MSiT i pzs w zakresie realizacji programu szkolenia i 
współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej oraz przestrzega zaleceń i 
wytycznych pzs w tym zakresie,
!  współpracuje z koordynatorem zadań MSiT,
!  kieruje pracą trenerów kadry wojewódzkiej, 
! podejmuje decyzje w sprawach organizacyjno-szkoleniowych województwa, nie 
zastrzeżonych do kompetencji zarządu wiss, prezesa i innych władz,
!  sporządza okresowe sprawozdania i oceny zgodnie z wytycznymi MSiT,
!  przedstawia stosowne wnioski i uwagi do programu wynikające z jego realizacji.
! Kierownicy wyszkolenia wiss muszą legitymować się co najmniej I klasą trenerską 
oraz posiadać wyższe wykształcenie.
W szczególnych wypadkach Minister Sportu i Turystyki może wyrazić zgodę na 
odstępstwa od powyższego zapisu.
 Na 10 dni przed rozpoczęciem akcji (zgrupowania, bądź konsultacji) do biura wiss musi 
wpłynąć:
!  szczegółowy program akcji, na właściwym druku, z podaniem dokładnego terminu       
i adresu miejsca akcji,
!  lista zawodników uczestniczących w danej akcji szkoleniowej (członków KWJ lub 
KWM),
!  preliminarz kosztów akcji szkoleniowej,
!  inne dokumenty – wymagane przepisami w zakresie finansów publicznych.
3. Zatwierdzenie programu i preliminarza przez upoważnione osoby wiss, powoduje 
uruchomienie realizacji zadania.
4. Warunki realizacji akcji szkoleniowej, z zachowaniem procedur w zakresie przepisów 
dot. zamówień publicznych, uzgadnia trener koordynator z kierownikiem wyszkolenia 
wiss. Każda zmiana miejsca, terminu lub składu osobowego uczestników akcji 
szkoleniowej musi być przekazana kierownikowi wyszkolenia przed terminem 
rozpoczęcia zgrupowania lub konsultacji oraz uzasadniona pisemnie – wymaga, bowiem 
zatwierdzenia przez upoważnione osoby jednostki.
5. W czasie akcji szkoleniowej – prowadzący zobowiązany jest posiadać i prowadzić 
następującą dokumentację:
a)  preliminarz kosztów*,
b)  listę uczestników*,
c) aktualne zaświadczenia lekarskie zawodników** i trenerów** (lub dokumenty 
równorzędne),
d) regulamin* (z podpisami uczestników potwierdzającymi jego znajomość),
e) program szkolenia*,
f) dziennik zajęć***,
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g) rozkład dnia*,
h) dokument potwierdzający ubezpieczenie zawodników,
i) dokumenty potwierdzające uprawnienia szkoleniowe oraz licencje prowadzących
j) potwierdzenie o dokonaniu wpłat indywidualnych, w przypadku przebywania na 
zgrupowaniu sportowym innych, nieuprawnionych osób (zgodnie z listą uczestników).
Uczestnicy natomiast obowiązkowo muszą posiadać dokument ze zdjęciem 
potwierdzający ich tożsamość.
* zatwierdzone przez wiss;
 **zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 3 października 2006 r. w sprawie 
kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także 
rodzaju niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji 
zawodnika lub licencji trenera (Dz.U. Nr 189, poz. 1396) - zaświadczenie takie wydaje 
lekarz medycyny sportowej lub lekarz posiadający certyfikat w zakresie orzecznictwa 
sportowo-lekarskiego wydany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej. 
Wykaz poradni medycyny sportowej posiadających umowę z NFZ oraz lekarzy 
posiadających certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego wydany przez 
PTMS można znaleźć na stronie http://www.ptms.org.pl/ 
 *** dziennik musi być prowadzony na bieżąco i zawierać m.in. listę uczestników z 
ewidencją udziału zawodników w jednostce treningowej (obowiązująca symbolika T lub 
N) oraz podaniem liczby uczestników w jednostce treningowej.
6. Po przeprowadzeniu akcji szkoleniowej trener koordynator składa do biura wiss – 
w terminie do 14 dni od jej zakończenia:
!  sprawozdanie z przeprowadzonej akcji,
!  potwierdzenie udziału zawodników i trenerów w akcji (imienną listę z podpisami),
!  rachunki za poniesione koszty (według szczegółowych wytycznych wiss).
UWAGA!!! wskazane jest, aby dowody księgowe potwierdzające udział wszystkich 
trenerów  i zawodników (ew. innych uczestników) zawierały szczegółowe informacje 
takie jak np. liczba osób, liczba dni i stawka. W przypadku braku takich zapisów dowody 
księgowe muszą być szczegółowo opisane przez wiss na odwrocie dokumentu.
Pozostałe dokumenty niezbędne do rozliczenia zadania (w tym dotyczące zachowania 
przepisów w zakresie finansów publicznych) opracowuje i składa do wiss osoba 
odpowiedzialna – upoważniona z ramienia okręgowego związku dyscypliny za 
prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej. 
UWAGA!!! Wszystkie dokumenty dotyczące rozliczeń powinny być złożone w 
wyznaczonym przez wiss terminie umożliwiającym terminowe i poprawne złożenie 
okresowych sprawozdań finansowych oraz merytorycznych do MSiT. 
7. Zawodnikom szkolonym w kadrach wojewódzkich nie zwraca się (ze środków MSiT) 
kosztów przejazdu na akcje szkoleniowe. Koszty te ponoszone są np. ze środków 
własnych wiss, klubów, sponsorów, rodziców, itp.
8. W ramach kadr wojewódzkich można szkolić zawodników powołanych do szkolenia 
centralnego, o ile nie są oni objęci szkoleniem w acss, sms, nsms, ossm ze środków MSiT.
9. Zawodnik może być szkolony tylko w jednej dyscyplinie sportu. 
10. Zawodnicy/czki, którzy decyzją właściwych polskich związków sportowych są 
zawieszeni w prawach zawodnika na skutek zażywania środków dopingujących, nie 
mogą w tym okresie być objęci szkoleniem w ramach programów finansowanych 
i koordynowanych przez MSiT.

Uwaga!!! W przypadku stwierdzenia przez MSiT istotnych nieprawidłowości 
finansowych lub organizacyjnych podczas akcji szkoleniowej dofinansowanej ze 
środków FRKF (np. udział osób nieuprawnionych, brak aktualnych badań lekarskich, 
brak dokumentacji szkoleniowej, itp.,) Ministerstwo nie zaakceptuje rozliczenia takiej 
akcji, jak również nie będzie możliwe przesunięcie zaplanowanych na tę akcję środków 
na inne zadania. Jest to jednoznaczne z uprawnieniem MSiT do zmniejszenia kwoty 
dofinansowania na szkolenie o kwotę planu wykazaną w aneksie obowiązującym w 
czasie trwania akcji szkoleniowej.
11. W uzasadnionych przypadkach MSiT może wyrazić zgodę na odstępstwa od 
opracowanych zasad dotyczących organizacji szkolenia kadr wojewódzkich. 
12. WISS zobowiązane są do przesłania do MSiT kserokopii podpisanych list 
uczestników wszystkich akcji szkoleniowych uporządkowanych chronologicznie w 
układzie dyscyplin. Przesyłane listy winny bezwzględnie zawierać terminy i miejsca 
akcji, dane zawodników i trenerów wraz ze wskazaniem przynależności klubowej oraz 
liczby dni szkolenia. Termin przesłania winien być zgodny z terminem sprawozdań 
okresowych do MSiT. Przy wspólnej organizacji zgrupowań dla uczestników 
finansowanych z różnych programów MSiT winny być sporządzone oddzielne listy 
uczestników dla każdego z programów.

ORGANIZACJA  SZKOLENIA
W  KADRACH  WOJEWÓDZKICH  JUNIORÓW.
3.1. Zasady ogólne
1. Ministerstwo Sportu i Turystyki określa wykaz dyscyplin sportowych, limity 
zawodników oraz zasady realizacji zadań wynikających z Systemu Sportu 
Młodzieżowego.
2. Wiss realizują zadania ponadklubowe, wojewódzkie oraz ponadwojewódzkie 
związane z Systemem Sportu Młodzieżowego.
3. Środki finansowe MSiT na zadania zlecone muszą być uzupełniane środkami pzs lub 
lokalnymi, tj. samorządowymi, klubowymi, od sponsorów, prywatnymi, własnymi, itp. 
Dofinansowanie z lokalnych źródeł należy traktować jako wkład w ponadklubową 
formę szkolenia, a w preliminarzu i w rozliczeniu wykazywać jako inne środki.

3.2. Założenia szkoleniowo-finansowe
1. Wiss szkolą głównie zawodniczki i zawodników w kategorii wiekowej juniora i 
juniora młodszego z możliwością rozszerzenia dofinansowania zawodników 
szczególnie uzdolnionych w dyscyplinach olimpijskich do 23 roku życia, a za zgodą 
właściwego polskiego związku sportowego również zawodników o jeden rok młodszych 
(wybitnie uzdolnionych młodzików) realizując zadania ponadklubowe. Do 10% limitu 
miejsc dodatkowych można przeznaczyć na szkolenie w dyscyplinach nieolimpijskich. 
2. Plany szkoleniowe, imienne składy kadr wojewódzkich oraz wykazy trenerów 
koordynatorów i trenerów współpracujących zatwierdza kierownik wyszkolenia ds. 
młodzieży właściwego pzs, na wniosek wiss, w uzgodnieniu z odpowiednim 
wojewódzkim związkiem sportowym. Do rezerw kadr wojewódzkich można powołać 
maksymalnie do 50 % liczby zawodników w danej kadrze. W dyscyplinach 
indywidualnych przy grupach liczących do 5 osób włącznie rezerwa może wynosić do 
100% puli miejsc. W indywidualnie uzasadnionych przypadkach decyzję o zwiększeniu 
limitu rezerwy kadry wojewódzkiej podejmuje kierownik wyszkolenia wiss.
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W uzasadnionych przypadkach, np. gry sportowe, dopuszcza się, w celu zapewnienia 
prawidłowości procesu szkoleniowego, zwiększenie liczby szkolonych zawodników, 
kosztem średniej liczby dni szkoleniowych (50 lub 40), przy zachowaniu limitu 
osobodni na dyscyplinę.
3. Dofinansowanie do kosztów szkolenia zawodników KWJ naliczone będzie na jednego 
zawodnika – średnio na 50 dni szkoleniowych w sportach indywidualnych i średnio na 
40 dni w zespołowych grach sportowych. 
4. Stawka dofinansowania na jednego zawodnika powołanego do KW, w 2010r. wynosi 
75,00 zł. Maksymalne dofinansowanie ze środków MSiT do osobodnia może wynosić 85 
zł, pod warunkiem zrealizowania planowanego na dyscyplinę limitu osobodni szkolenia. 
W stawce tej nie przewiduje się zwrotu kosztów przejazdów zawodników. Na listę 
uczestników należy wpisać kadrę szkoleniową.
W limicie 75,00 zł na osobodzień mieszczą się głównie koszty:
-  zakwaterowania i wyżywienia zawodników i trenerów,
-  wynagrodzeń trenerów i instruktorów podczas zgrupowań i konsultacji,
-  wynajmu obiektów sportowych,
-  zakupu paliwa niezbędnego do prowadzenia zajęć,
 -  zakupu niezbędnych leków*,
 -  zakupu zatwierdzonych (uzgodnionych z wiss) odżywek,
- zakupu drobnego sprzętu sportowego niezbędnego do prawidłowego prowadzania 
zajęć  (uzgodnionego z wiss),
- przejazdu trenerów,
- przewozu sprzętu sportowego (w uzasadnionych przypadkach).
UWAGA!!! – ze stawki „naliczeniowej” na zawodnika nie wolno finansować kosztów 
organizacyjnych zawodów oraz udziału w eliminacjach i finałach MMP, OOM, MPJ, 
a w przypadku szkolenia w KWJ młodzików – również udziału w MMM.
* w uzasadnionych sytuacjach, dot. nagłych zachorowań i kontuzji, dopuszcza się 
finansowanie zakupu lekarstw dla zawodników uczestniczących w akcjach 
szkoleniowych; wymaga to jednak stosownego zapisu w sprawozdaniu z akcji 
szkoleniowej. W innych przypadkach zakup produktów leczniczych, wyrobów 
medycznych, odżywek i suplementów diety powinien być zaopiniowany przez 
Centralny Ośrodek Medycyny Sportowe uzależniony od indywidualnych wskazań 
lekarza podjętych na podstawie przeprowadzonych badań. Na stosowanie w/w 
produktów przez zawodników niepełnoletnich musi być wyrażona pisemna zgoda 
rodziców lub opiekunów prawnych.
5. Stawki wynagrodzeń dla szkoleniowców na zgrupowaniach i konsultacjach wynoszą 
dla:
!  trenerów – do 120 zł dziennie (stawka zależy od klasy trenera),
!  instruktorów – do 90 zł dziennie.
W ramach środków MSiT sfinansować można (ryczałtowo) prowadzenie zajęć 
szkoleniowych i niezbędną opiekę podczas zadania (dotyczy także trenera koordynatora 
prowadzącego zajęcia) oraz maksymalnie jednego szkoleniowca na każdych dziesięciu 
zawodników. 
W szczególnych przypadkach MSiT może odstąpić od powyższych zapisów.
6.Wysokość wynagrodzenia dla kierowników wyszkolenia w wiss ze środków FRKF 
może wynieść do 3 750,00 zł miesięcznie brutto, plus pochodne (płacone przez 
pracodawcę), w zależności od liczby grup szkoleniowych i liczby szkolonych

zawodników oraz kwalifikacji zawodowych szkoleniowca. Trenerzy WZMS 
posiadający min II kl. trenerską (do 4 osób) mogą otrzymać wynagrodzenie do 2 800,00 
zł miesięcznie brutto, plus pochodne na zasadach jak wyżej (dotyczących kierownika 
wyszkolenia). 
7.Trenerzy koordynatorzy oraz trenerzy współpracujący w poszczególnych 
dyscyplinach sportu mogą otrzymywać wynagrodzenie ryczałtowe, ustalane corocznie – 
uzależnione od posiadanych kwalifikacji, liczby szkolonych zawodników oraz specyfiki 
dyscypliny, z naliczonego dla wiss funduszu płac. Trenerzy koordynatorzy dyscyplin 
powinni posiadać minimum II klasę trenerską i mogą otrzymać w roku 2010 do 1100 zł. 
miesięcznie brutto, plus pochodne, w zależności od liczby szkolonych zawodników i 
kwalifikacji zawodowych oraz wysokości środków posiadanych przez stowarzyszenie. 
Instruktorzy zatrudnieni na stanowiskach koordynatorów mogą otrzymać w roku 2010 
do 800 zł miesięcznie brutto, plus pochodne. W przypadku trenerów współpracujących - 
odpowiednio do 600 zł dla trenerów II klasy i do 400 zł dla instruktorów.
8. Osoby prowadzące interdyscyplinarne prace organizacyjne i finansowe w wiss mogą 
z kosztów obsługi realizacji zadania otrzymać z tego tytułu ryczałt do 2 500zł 
miesięcznie brutto, plus pochodne proporcjonalnie do zakresu wykonywanych 
czynności oraz ponoszonej odpowiedzialności.
9. Trenerom wzms, trenerom koordynatorom oraz trenerom współpracującym można 
dofinansować (maksymalnie do 50%) proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych z 
pozycji szkolenia - po konsultacji z DSKM.
10. Organizację zadań szkoleniowych za granicą dopuszcza się tylko w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, głównie w państwach przygranicznych, w celu np. 
zapewnienia lepszych warunków szkoleniowych, przy porównywalnych kosztach 
realizacji zadania jak w kraju, oraz w przypadku, gdy za granicą istnieje możliwość 
łączenia grup szkoleniowych (pozyskania sparingpartnerów), podnosząca efektywność 
szkolenia.
11. Szkolenie realizowane przez pzs może być dofinansowane przez wiss do kwoty 75,00 
zł dziennie na zawodnika, na zasadach obustronnie uzgodnionych, ale pod warunkiem 
ujęcia zadania w zatwierdzonym rocznym planie szkolenia wojewódzkiego dla danej 
dyscypliny, uzgodnionym z pzs i zatwierdzonym przez DSKM. W ramach podanej 
kwoty dofinansowuje się głównie zakwaterowanie i wyżywienie zawodników. 
Dopuszcza się możliwość dofinansowania kosztów podróży trenerów lub transportu 
sprzętu.
12. W przypadku zawodników szczególnie uzdolnionych w dyscyplinach olimpijskich 
do 23 roku życia liczba dni szkoleniowych oraz stawka dzienna są takie jak określono w 
pkt.3.2.4.
13. Zaoszczędzone środki (ze stawki 75,00 zł dziennie na zawodnika) mogą być 
przeznaczone na zwiększenie liczby dni szkolenia, powiększenie liczby szkolonych 
zawodników lub zakup sprzętu (rozliczenie zakupu sprzętu w pozycji V – Sprzęt 
sportowy – pod warunkiem zrealizowania limitu osobodni). Powstałe oszczędności nie 
mogą być wynikiem niewłaściwych warunków zakwaterowania i wyżywienia 
zawodników lub złej organizacji procesu szkolenia.
14. Okres przeprowadzania badań lekarskich lub diagnostycznych zawodników kadr 
wojewódzkich można traktować jako konsultację.
15. W zespołowych grach sportowych w KWJ szkoleni będą w 2010 r. zawodnicy 
i zawodniczki z następujących roczników:
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- koszykówka - 1995
- piłka ręczna - K-1996, M-1995 (do 2 osób wybitnie uzdolnieni o rok młodsi)
- piłka siatkowa:
halowa - K-1996, M-1995
plażowa - 1993-1994
- piłka nożna K - 1994-1996
- hokej na trawie - 1994-1995 do 30% 1993
- rugby - 1993-1994 (od 1.08. – 1994-1995)
- hokej na lodzie - 1993-1994 (do 31.03 – 1992-1993)
15. Na zgrupowaniach organizowanych dla zawodników z minimum dwóch dyscyplin 
sportu lub przy dużej liczbie zawodników (pow. 50) – dopuszcza się (za zgodą 
kierownictwa wiss) sfinansowanie udziału kierownika zgrupowania (koszty 
wyżywienia, zakwaterowania i dojazdu na zasadach ogólnych). 
16. Głównym okresem szkolenia zawodników powołanych do kadr wojewódzkich są 
ferie zimowe oraz wakacje letnie. Zaleca się organizować w ramach szkolenia minimum 
jedno obligatoryjne letnie zgrupowanie i jedno zgrupowanie zimowe. Dopuszcza się 
maksymalnie 3 konsultacje startowe ze środków MSiT.
17. Środki przewidziane w planie na zakup sprzętu sportowego można przeznaczyć 
jedynie dla dyscyplin olimpijskich lub zakup sprzętu interdyscyplinarnego. Ubiory (bez 
strojów do gier zespołowych), sprzęt sportowy, szkoleniowy oraz środki trwałe nabywa 
na własność Zleceniobiorca i przekazuje lub użycza w formie protokołu zdawczo-
odbiorczego i umowy przekazania/użyczenia.
Protokół zdawczo-odbiorczy i umowa przekazania/użyczenia stanowią załączniki do 
rozliczenia realizacji przedsięwzięcia.
18. Na 14 dni przed organizowaną konferencją szkoleniową wiss informuje MSiT oraz 
PFSM o terminie, miejscu i programie szkolenia bezpośrednich realizatorów zadań 
(trenerów oraz osób obsługujących zadania). 
Uwaga!!!: 50 i 40 dni szkolenia oraz stawkę naliczeniową 75 zł, należy rozumieć jako 
średnią liczbę dni szkoleniowych oraz średnią stawkę w roku (w przeliczeniu na jednego 
zawodnika)

ORGANIZACJA SZKOLENIA W KADRACH WOJEWÓDZKICH 
MŁODZIKÓW – PROGRAM „PRESELEKCJA MŁODZIEŻY DO SPORTU”
4.1 Zasady ogólne
1 Zawodnicy grupy naborowej - KWM stanowią bezpośrednie zaplecze KWJ.
2 Naborem i szkoleniem KWM obejmuje się najbardziej uzdolnioną sportowo młodzież 
w określonych przez MSiT dyscyplinach sportu (zgodnych z dyscyplinami ujętymi 
w systemie współzawodnictwa).
3 Ustala się limity zawodników do naboru i szkolenia w każdym województwie, 
realizowanego z dofinansowaniem ze środków MSiT. Liczebność KWM obliczono na 
podstawie populacji dzieci w wieku 11-15 lat. Zatwierdzenia podziału limitu na 
dyscypliny dokonuje zarząd wiss, na wniosek WZMS.
4 MSiT dofinansowuje ponadklubowe szkolenie KWM poprzez wiss.
5 Środki finansowe MSiT na zadania zlecone powinny być uzupełniane środkami 
lokalnymi, tj. samorządowymi, klubowymi, od sponsorów, prywatnymi, własnymi, itp. 
Dofinansowanie z lokalnych źródeł (np. koszty trenerów) należy traktować jako wkład w 
ponadklubową formę szkolenia, a w preliminarzu i w rozliczeniu wykazywać jako inne 
środki.

4.2. Założenia szkoleniowo-finansowe
1. Wiss ustalają imienne listy młodzików powołanych do naboru i wstępnego szkolenia 
w KWM oraz:
- opracowują programy szkolenia KWM, przygotowane przez WZMS, zawierające: 
zgrupowanie ogólnorozwojowe, w ramach którego realizowane są testy sprawności 
ogólnej i specjalistycznej (będące podstawą do naboru w ramach dyscypliny); 
- powołują osoby koordynujące sprawy organizacyjno-programowe KWM oraz 
wyznaczają i zatwierdzają trenerów uprawnionych do prowadzenia szkolenia w 
poszczególnych dyscyplinach.
2. Stawka dofinansowania na zatwierdzonego zawodnika oraz liczba dni szkoleniowych, 
ustalane na każdy rok, w 2010 r. wynoszą 35 zł/dziennie (w tym koszty obsługi do 8%) 
oraz 21 dni szkolenia, w skład których wchodzi: zgrupowanie ogólnorozwojowe 
(naborowo-selekcyjne), zgrupowanie zimowe lub letnie (w zależności od charakteru 
dyscypliny) i do 3 konsultacji.
W limicie 35,00 zł mieszczą się w pierwszej kolejności koszty:
- zakwaterowania i wyżywienia zawodników i trenerów,
- wynajmu obiektów, transportu sprzętu sportowego,
- wynagrodzeń dla trenerów i instruktorów podczas zgrupowań i konsultacji.
UWAGA!!! – ze stawki „naliczeniowej” na zawodnika nie wolno finansować kosztów 
organizacyjnych zawodów a także udziału w MMM.
3. Wiss, realizujące zadania, potwierdzają pisemnie (w postaci Wniosku składanego do 
Departamentu Sportu Powszechnego) udział w programie i pokrycie pozostałych 
kosztów szkolenia KWM z innych środków - zabezpieczonych w swoim województwie.
4. Ze względów szkoleniowych i finansowych, dopuszcza się organizowanie wspólnych 
zgrupowań dla różnych dyscyplin sportowych oraz grup szkoleniowych.
5. Głównym okresem szkolenia młodzików powołanych do kadr wojewódzkich są 
wakacje letnie lub (w uzasadnionych przez dyscyplinę przypadkach) ferie zimowe. 
Uwaga: dokumentacja organizacyjno-finansowa szkolenia w kadrach wojewódzkich 
młodzików zgodnie z Programem „Preselekcja młodzieży do sportu” została 
opracowana w Departamencie Sportu Powszechnego i jest dostępna na stronach 
internetowych MSiT. 
Szkoleniowców obowiązuje uproszczony dzienniczek zajęć.

ORGANIZACJA SZKOLENIA MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO
W PLACÓWKACH SZKOLNICTWA SPORTOWEGO W 2010 ROKU.
7.1. Zasady ogólne
1. Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowuje szkolenie sportowe młodzieży 
uzdolnionej realizowane w placówkach szkolnictwa sportowego: publicznych szkołach 
mistrzostwa sportowego (sms), niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego 
(nsms), ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży polskich związków sportowych 
(ossm), licealnych ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży (lossm), gimnazjalnych 
ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży (gossm), ośrodkach szkolenia sportowego 
młodzieży KZ LZS (ossm LZS), akademickich centrach szkolenia sportowego (acss) i 
wojskowych centrach szkolenia sportowego (wiss).
2. W celu przedłużenia okresu szkolenia sportowego, organy prowadzące sms i nsms, 
mogą tworzyć zespoły szkół.
3. Dofinansowanie szkolenia sportowego w publicznych i niepublicznych 
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szkołach/zespołach szkół mistrzostwa sportowego obejmuje wymiar szkolenia powyżej 
minimalnej liczby godzin (16) wynikającej z rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji 
oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. Nr 
126, poz. 1078).
4. Środki finansowe MSiT na zadania zlecone należy uzupełniać środkami lokalnymi, 
tj. samorządowymi, klubowymi, od sponsorów, prywatnymi, własnymi, itp. W 
preliminarzu i w rozliczeniu należy wykazywać je jako „inne środki”.
5. W roku szkolnym 2009/2010 szkolenie sportowe w placówkach szkolnictwa 
sportowego może być realizowane zgodnie z:
- 5.1. programem szkolenia sportowego spełniającym wymagania rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do 
użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz 
dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730), lub
- 5.2. wieloletnim programem szkolenia zatwierdzonym przez Zespół Metodyczno-
Szkoleniowy COS, określający m. in.:
- kryteria kwalifikacji do szkoły mistrzostwa sportowego,
- proporcje obciążeń 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 uczestniczyć uczniowie 
zawodnicy na poszczególnych etapach szkolenia,
- poziom sportowy, który powinni osiągnąć uczniowie-zawodnicy przechodzący na 
wyższy etap szkolenia,
- 5.3. rocznym program szkolenia w poszczególnych dyscyplinach sportu.
6. Dofinansowaniem do procesu szkolenia w placówkach szkolnictwa sportowego mogą 
być objęci wyłącznie zawodnicy legitymujący się co najmniej II klasą sportową oraz 
zawodnicy-członkowie kadr pzs (w zespołowych grach sportowych) posiadający 
licencje uprawniające do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym (art. 29. ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym – (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach DSKM, na wniosek pzs, może udzielić 
zgody na odstąpienie od warunku posiadania II klasy sportowej przez uczniów klas 
pierwszych sms, nsms i ossm, którzy uzyskają bardzo wysokie wyniki testów 
sprawnościowych, kwalifikujących do szkolenia w placówce.
7. W zajęciach szkolenia sportowego mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy 
posiadający aktualne badania lekarskie poświadczone w książeczce/karcie zdrowia 
zawodnika zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r, w 
sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez 
dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. 
rokiem życia (Dz.U. Nr 139, poz. 1134), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 
sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej (Dz.U. Nr 139, poz.1142) oraz rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 
3 października 2006 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania 
zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badań lekarskich dla osób 
ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera (Dz.U. Nr 189, poz. 
1396).
8. Zawodnicy mogą uczestniczyć w programie szkolenia młodzieży uzdolnionej

sportowo z udziałem środków MSiT do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek pzs, okres szkolenia absolwentów placówek 
szkolnictwa sportowego może być wydłużony do końca roku kalendarzowego (w 
ramach przyznanych środków).
Dotyczy to zawodników, którzy w ostatnim roku startów zdobyli miejsca finałowe w 
MŚJ lub MEJ (I-VIII), a pzs wyrażą zgodę na ich szkolenie w placówce szkolnictwa 
sportowego zamiast szkolenia w kadrze młodzieżowej Polski lub KNS. 
9. Uczniów nie kwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie 
opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia i opinii lekarza, przenosi się od 
nowego roku szkolnego do klasy lub szkoły działającej na zasadach ogólnych.
10. Zawodnicy w okresie szkolenia we wszystkich typach placówek szkolnictwa 
sportowego, niezależnie od kategorii wiekowej, nie mogą zmieniać barw klubowych.
11. Dla uczniów dwóch ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych może być prowadzony 
kurs instruktorski lub sędziowski w uprawianej przez nich dyscyplinie sportu, kurs 
odnowy biologicznej, menedżerski lub w innej specjalności przydatnej w pracy 
zawodowej związanej ze sportem (dofinansowywany do 50 % ze środków FRKF + 
pozostałe - środki własne).
12. Wysokość środków MSiT dla poszczególnych zleceniobiorców na organizację 
szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w sms, nsms i ossm wyliczana jest corocznie 
w DSKM na podstawie oceny każdego zawodnika-ucznia uczestniczącego w programie 
szkolenia i absolwenta, obejmującej klasyfikację sportową, przynależność do kadr pzs, 
wyniki Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej, realizację planów 
szkoleniowo-startowych oraz lokatę w głównej imprezie sportowej w ocenianym roku 
szkolnym.
Oceny każdego zawodnika dokonuje się na podstawie potwierdzonego przez 
odpowiedni związek sportowy wykazu uczniów według wzoru opracowanego w DSKM 
(Załącznik nr 17).
Wykaz uczniów obejmuje wszystkich uczniów i absolwentów w ocenianym roku 
kalendarzowym oraz absolwentów z lat poprzednich.
13. Przekazywanie przez pzs środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 
szkolenie sportowe w publicznych placówkach oświatowych (publiczne szkoły 
mistrzostwa sportowego i inne szkoły, dla których organem prowadzącym jest jednostka 
samorządu terytorialnego), winno odbywać się za pośrednictwem jednostek samorządu 
terytorialnego, tj. organów tworzących i prowadzących te szkoły.
Otrzymane z polskich związków sportowych środki przeznaczone na realizację w/w 
zadań powinny być ujmowane w budżecie właściwej jednostki samorządowej, a wydatki 
– w planie finansowym szkoły z uwzględnieniem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji 
w odniesieniu do tych środków (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 
2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów 
budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy 
przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną – (Dz.U. Nr 116, poz. 783).
Szczegółowe warunki współpracy pomiędzy organem prowadzącym placówkę 
szkolnictwa sportowego a polskim związkiem sportowym powinny być określone w 
porozumieniu zawartym pomiędzy tymi jednostkami.
14. Wyliczona wysokość kwoty na organizację szkolenia młodzieży uzdolnionej 
sportowo w placówkach szkolnictwa sportowego przeznaczona jest na realizację 
przedsięwzięć w ciągu całego roku kalendarzowego (również w okresie wolnym od 
nauki).
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Placówki szkolnictwa sportowego mogą organizować zgrupowania lub konsultacje 
szkoleniowe w okresie wakacji letnich oraz innych przerw w nauce. W czasie takiej akcji 
szkoleniowej prowadzący zobowiązany jest posiadać i prowadzić następującą 
dokumentację:
!  preliminarz kosztów*,
!  listę uczestników*,
!  aktualne książeczki zdrowia wszystkich zawodników (lub dokumenty równorzędne),
! regulamin akcji szkoleniowej*(z podpisami uczestników potwierdzającymi jego 
znajomość),
!  program szkolenia*,
!  dziennik zajęć,
!  rozkład dnia*,
!  dokument potwierdzający ubezpieczenie zawodników,
!  dokumenty potwierdzające uprawnienia szkoleniowe prowadzących
! potwierdzenie wpłat indywidualnych, w przypadku przebywania na zgrupowaniu 
sportowym innych, nieuprawnionych osób (zgodnie z listą uczestników).
Wszyscy uczestnicy winni obowiązkowo posiadać dokument ze zdjęciem 
potwierdzający ich tożsamość.
* zatwierdzone przez dyrektora/kierownika placówki szkoleniowej.
Zawodnicy szkoleni w publicznych i niepublicznych sms oraz wszystkich ossm, w 
okresie wakacji letnich i zimowych mogą być szkoleni razem z zawodnikami kadr 
wojewódzkich jedynie za środki, które pzs otrzymał w ramach umowy na prowadzenie 
placówki.
15. Ubiory i sprzęt sportowy, szkoleniowy oraz środki trwałe nabywa na własność 
zleceniobiorca (poza sms zgodnie z punktem 13 rozdział 7.1) i przekazuje do 
użytkowania placówce w formie protokołu zdawczo-odbiorczego i umowy użyczenia.
Protokół zdawczo-odbiorczy i umowa użyczenia lub umowy przekazania stanowią 
załączniki do rozliczenia z realizacji przedsięwzięcia.
16. Odżywki, lekarstwa i suplementy diety mogą być nabywane na podstawie 
specyfikacji sporządzonej przez lekarza właściwego polskiego związku sportowego, 
zaopiniowanej przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej.
17. Środki MSiT. przeznaczone na pokrycie kosztów startów w imprezach krajowych 
i międzynarodowych w kraju oraz w imprezach zagranicznych, nie obejmują imprez 
mistrzowskich krajowych i międzynarodowych we wszystkich kategoriach wiekowych.
Nie finansuje się zgrupowań kadr narodowych pzs (dotyczy wszystkich kategoriach 
wiekowych).
18. Polski związek sportowy, realizujący przedsięwzięcie, zobowiązany jest do 
przedstawienia na wniosek MSiT dokumentacji dotyczącej dofinansowanego zadania, 
a w szczególności:
a) źródłowych dokumentów finansowych, tj. rachunków, faktur, umów-zleceń, umów 
o dzieło, list płac, ryczałtów, itp., potwierdzających poniesione koszty,
b) wzorów umowy trójstronnej pomiędzy Związkiem a klubem macierzystym 
zawodnika-ucznia i rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia regulującej stosunki 
prawno-formalne ww. podmiotów w trakcie nauki w sms i po jej zakończeniu, w tym 
m.in. wysokość odpłatności za udział w programie szkoleniowym, udział sms w 
kosztach wynikających ze zmian barw klubowych w okresie po zakończeniu szkolenia w 
sms, itp.,

c) umów z właścicielami wszystkich pomieszczeń, obiektów sportowych, socjalno-
bytowych i odnowy biologicznej i innych niezbędnych do działalności sms,
d) innej dokumentacji wymaganej rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 10 lipca 
2006r.
 w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
(Dz.U. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.).
19. Wszelkie zmiany w planie organizacyjno-finansowym wymagają zgody DSKM; aby 
uzyskać zgodę na zmianę planu (aneks do umowy) – pzs przed terminem wnioskowanej 
zmiany powinny złożyć w DSKM uzasadnienie merytoryczne wnioskowanej zmiany 
oraz plan finansowy po zmianach wg załącznika nr 4.
20. Zmiany asortymentu i ilości zakupionego sprzętu i ubiorów sportowych oraz 
środków trwałych wymagają zgody DSKM, na zasadach jw.
21. W placówkach szkolnictwa sportowego mogą być szkoleni wyłącznie zawodnicy 
zatwierdzeni przez pzs na wykazie przekazanym do DSKM. Zleceniobiorca winien 
informować DSKM o zmianach w wykazie zawodników szkolonych w poszczególnych 
placówkach za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz zbiorczo w wersji 
papierowej składanej wraz z planem po zmianach.
22. W placówkach szkolnictwa sportowego w grach zespołowych pzs może rozliczyć 
imprezy zgodnie z preliminarzem rozgrywek. Polski związek sportowy musi jednak 
przekazać kalendarz rozgrywek do DSKM (do umowy), a w poz. od 1 do 4 planu mogą 
być rozliczone pod jedną pozycją. W przypadku ich zmiany powinien przedłożyć nowy 
terminarz rozgrywek. W rozliczeniu powinien być ponadto przedłożony wykaz 
zawodników uprawnionych do szkolenia, którzy w tych rozgrywkach uczestniczyli.
23. W ramach osobowego funduszu płac oraz bezosobowego funduszu płac mogą być 
zatrudnione tylko osoby bezpośrednio realizujące zadanie oraz służby finansowe. 
24. Zleceniobiorca winien złożyć do DSKM sprawozdania z realizacji szkolenia 
sportowego oraz rozliczenie finansowe w terminach określonych w umowie. Kompletną 
dokumentację należy złożyć w formie uporządkowanej. Do każdej akcji, w pozycjach 
planu 1 - 4, należy dołączyć listę podpisaną przez uczestników (oryginał lub kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem).
25. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na 
odstępstwa od opracowanych zasad dotyczących dofinansowania szkolenia sportowego 
młodzieży uzdolnionej realizowanego w placówkach szkolnictwa sportowego: 
publicznych szkołach mistrzostwa sportowego (sms), niepublicznych szkołach 
mistrzostwa sportowego (nsms), ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży polskich 
związków sportowych (ossm), licealnych ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży 
(lossm), gimnazjalnych ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży (gossm), ośrodkach 
szkolenia sportowego młodzieży KZ LZS (ossm LZS), akademickich centrach szkolenia 
sportowego (acss) oraz wojskowych centrach szkolenia sportowego (wcss).
26. W przypadku nie zachowania terminów złożenia do MSiT okresowych sprawozdań 
i rozliczeń z realizacji zadań przez Zleceniobiorcę lub złożenia dokumentacji 
zawierającej błędy uniemożliwiające rozliczenie, przekazywanie kolejnych zaliczek 
może zostać wstrzymane do czasu złożenia poprawnej dokumentacji. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-FINANSOWE SZKOLENIA
W AKADEMICKICH CENTRACH SZKOLENIA SPORTOWEGO.
1. Ogólnokrajowe stowarzyszenia działające w zakresie kultury fizycznej i sportu 
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kwalifikowanego w środowisku akademickim (lub kluby sportowe posiadające 
certyfikat acss), ubiegające się o dofinansowanie ze środków MSiT szkolenia młodzieży 
uzdolnionej sportowo w acss w danym roku, corocznie składają udokumentowany 
wniosek według obowiązującego wzoru opracowanego w DSKM wg. rozporządzenia 
Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań za środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.).
a) podstawę uruchomienia środków na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej w 
acss stanowi umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a zleceniobiorcą 
przedsięwzięcia po rozpatrzeniu wniosku i przeprowadzeniu negocjacji,
b) negocjacje ze zleceniobiorcą dotyczą wszystkich istotnych elementów umowy, 
a w szczególności:
 - zakresu rzeczowego przedsięwzięcia,
 - wysokości dofinansowania, w tym % na koszty obsługi zadania.
c) integralną część umowy stanowią załączniki do umowy, w tym „Plan kosztów zadania 
zleconego-szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w akademickich centrach 
szkolenia sportowego”, według wzoru opracowanego w DSKM.
2. Wysokość środków na organizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w acss 
negocjowana jest corocznie z uwzględnieniem oceny zawodników uczestniczących           
w programie szkolenia, obejmującej klasyfikację sportową, przynależność do kadr pzs, 
plany startowe oraz prognozowaną lokatę w głównej imprezie sportowej w ocenianym 
roku szkoleniowym.
Oceny każdego zawodnik dokonuje się na podstawie potwierdzonego przez 
odpowiedniego zleceniobiorcę wykazu według wzoru opracowanego w DSKM 
(Załącznik nr 16.a).
3. Dokumentacja na rok 2010 wymagana w programie szkolenia młodzieży w 
akademickich centrach szkolenia sportowego:
a) uchwała Zarządu dotyczącą prowadzenia szkolenia w acss wraz z ich wykazem,
b) statut lub regulamin acss ze wskazaniem jego prawnego reprezentanta,
c) wykaz i warunki korzystania z obiektów i urządzeń sportowych w acss, z adresami 
obiektów, na których odbywa się szkolenie stacjonarne,
d) umowy poszczególnych acss z właścicielami wszystkich pomieszczeń, obiektów 
sportowych, socjalno-bytowych i odnowy biologicznej niezbędnych do działalności 
acss,
e) informacja o warunkach opieki medycznej i odnowy biologicznej w acss,
f) opinia COMS wykazu zakupywanych odżywek, produktów leczniczych i 
suplementów diety,
g) nazwisko i imię szkoleniowca koordynującego szkolenie sportowe realizowane we 
wszystkich acss, w których prowadzone jest szkolenie w tej dyscyplinie sportu,
h) nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za szkolenie w acss,
i) aktualny wykaz zawodników poszczególnych acss wg stanu na dzień 01.01.2010 r. 
zawierający:
!  nazwisko i imię zawodnika/czki,
!  płeć,
!  rok urodzenia,
!  dyscyplina
!  nazwę klubu macierzystego zawodnika/czki,
!  numer licencji pzs,

!  aktualną klasę sportową,
!  udział w kadrze pzs,
!  nazwę i termin imprezy głównej, w której planowany jest start w roku 2010,
!  główne zadanie szkoleniowo-startowe na rok 2010
j) wykaz kadry trenerskiej (nr licencji pzs, wykształcenie, praktyka zawodowa, klasa 
trenerska),
k) dokumentację dotycząc szkolenia sportowego:
!  oświadczenie, że acss posiada lub prawnie wykorzystuje obiekty lub urządzenia 
niezbędne do realizacji szkolenia sportowego,
!  plany szkolenia sportowego na rok 2010: 
- zawodników objętych szkoleniem w poszczególnych kadrach pzs, 
- grup szkoleniowych pozostałych zawodników.
Powyższe plany winny zawierać również nazwiska i imiona, nr licencji pzs, klasę 
trenerską szkoleniowców bezpośrednio realizujących szkolenie w danej grupie,
l) inną dokumentację wymaganą rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 
r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
(Dz.U. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.).
W przypadku złożenia kopii – wybrane dokumenty winny być potwierdzone za 
zgodność 
z oryginałem. 
4. Na wniosek właściwego pzs za zgodą Ministra Sportu i Turystyki w akademickich 
centrach szkolenia sportowego mogą być szkoleni również zawodnicy, którzy ukończyli 
28 rok życia. Szkolenie to jest finansowane ze środków budżetu państwa, będących w 
dyspozycji pzs. 
5. Środki MSiT na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w acss mogą 
być przeznaczone na niżej wymienione środki realizacji zadania zleconego:
!  zgrupowania i konsultacje w kraju,
!  zgrupowania, tzw. miejscowe lub dochodzeniowe, w tym dopłaty do wyżywienia 
i zakwaterowania,
!  starty w imprezach krajowych i międzynarodowych w kraju i za granicą,
!  bezosobowy fundusz płac (w tym również składki ZUS płacone przez pracodawcę oraz 
wynagrodzenia służb finansowych acss),
+  osobowy fundusz płac (w tym również składki na ZUS płacone przez pracodawcę oraz 
wynagrodzenia służb finansowych acss),
+ ubezpieczenia zawodników, sprzętu itp. (z wyjątkiem dobrowolnych ubezpieczeń 
płaconych przez szkoleniowców),
!  wynajem obiektów sportowych,
!  zakupy sprzętu i ubiorów sportowych,
!  zakupy odżywek, produktów leczniczych i suplementów diety,
!  niezbędne badania lekarskie, diagnostyczne, wydolnościowe,
! inne przedsięwzięcia niezbędne do realizacji programu szkolenia sportowego, po 
uzyskaniu zgody DSKM,
!  koszty obsługi realizacji zadania.
Koszty obsługi realizacji zadania, mogą wynosić do 10 % środków MSiT (liczonych od 
kosztów bezpośrednich) na organizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo 
w poszczególnych acss i obejmować wydatki związane z:
! wynajmem lokalu
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!  zakupami niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych,
!  kosztami łączności i korespondencji, w tym koszty związane m.in. z opłatami 
bankowymi, 
!  opłatami za nośniki energii,
!  kosztami realizacji zamówień publicznych,
!  kosztami niezbędnych podróży służbowych, w tym koszty związane z kontrolami         
i wizytacjami,
!  wynagrodzeniem osób obsługujących zadanie, 
!  oraz inne koszty uzgodnione z DSKM. 
Dofinansowanie ze środków FRKF na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe nie może 
przekroczyć 30% kosztów bezpośrednich przeznaczonych na realizację szkolenia 
młodzieży uzdolnionej w poszczególnych acss.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE
PROGRAMU SZKOLENIA MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO.
W roku 2010 program szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo będzie kontynuowany, 
z wprowadzeniem modyfikacji polegających na:
!  wprowadzeniu nowych dyscyplin/konkurencji do Systemu Sportu Młodzieżowego;
! dalszym ujednoliceniu procedur organizacyjno-finansowych obowiązujących w 
Departamencie Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego;
! doskonaleniu systemu naboru do szkolenia, preferowanie najbardziej 
perspektywicznych i uzdolnionych zawodników;
! rozszerzeniu szkolenia sportowego o kolejne ośrodki szkolenia sportowego młodzieży;
!  dokonywaniu bieżących zmian regulaminowych we współzawodnictwie;
! wprowadzeniu koordynatora wojewódzkiego zadań finansowanych przez MSiT w 
kolejnych województwach; 
!  zwiększeniu dofinansowania płac trenerom i instruktorom w ramach zadania „Trener”;
!  zwiększeniu ryczałtów sędziowskich w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego;
!  uruchomieniu Programu „Talent” – indywidualnego dofinansowania zawodników 
kadry narodowej juniorów i młodzieżowców.
W roku 2010 planowana jest kontynuacja prac związanych z modyfikacją systemu 
szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, polegających na 
wprowadzeniu nowego sposobu naliczania punktów uzyskanych w ramach 
współzawodnictwa, z zamiarem wdrożenia zmian od 2011r.
Program będzie dofinansowany i nadzorowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
(MSiT), a realizowany będzie m.in. przez: polskie związki sportowe (dalej zwane pzs), 
Polską Federację Sportu Młodzieżowego (dalej zwaną PFSM), wojewódzkie 
interdyscyplinarne stowarzyszenia sportowe (dalej zwane wiss), Zarząd Główny AZS 
(zwany dalej ZG AZS), Wojskową Federację Sportu (zwana dalej WFS) oraz Krajowe 
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (zwane dalej KZ LZS).
Podstawowymi zadaniami programu będzie szkolenie:
1) kadr wojewódzkich młodzików w ramach programu „Preselekcja młodzieży do 
sportu”;
2) kadr wojewódzkich juniorów (do 23 r.ż.);
3) zawodników zgrupowanych w publicznych szkołach mistrzostwa sportowego, w tym 
w szkołach interdyscyplinarnych;
4) zawodników zgrupowanych w niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego;

5) zawodników powołanych przez polskie związki sportowe do ośrodków szkolenia 
sportowego młodzieży;
6) zawodników wskazanych przez Krajowe Zrzeszenie LZS do szkolenia w ośrodkach 
szkolenia sportowego młodzieży LZS; 
7) młodzieży uzdolnionej sportowo w akademickich centrach szkolenia sportowego; 
8) młodzieży uzdolnionej sportowo w wojskowych centrach szkolenia sportowego;
a także:
9) kontynuacja zadania TRENER; 
10) przygotowanie i udział reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w 
kategoriach juniorów i młodzieżowców;
11) przygotowanie i udział akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach oraz w 
akademickich mistrzostwach świata w letnich i zimowych dyscyplinach sportu.
Zadania z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży są dofinansowane ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 10 lipca 
2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej (Dz.U.Nr 134, poz. 944, z późn. zm) przy udziale środków lokalnych: 
samorządowych i innych (kluby, sponsorzy, rodzice).
Szkolenie zawodnika może być dofinansowane tylko w ramach jednego z 
programów wymienionych w pkt. 1-8.
!Podsumowaniem efektów szkolenia w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego będą 
następujące zawody:
!  Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (MMM);
! Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (OOM) – Mistrzostwa Polski Juniorów 
Młodszych (MPJmł);
!  Mistrzostwa Polski Juniorów (MPJ);
!  Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP).
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Zasady opłacania sędziów na zawodach rozgrywanych w ramach SSM 
(oraz z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki) 
dotyczące:
!  zawodów eliminacyjnych i finałowych OOM;
! zawodów wojewódzkich i międzywojewódzkich (młodzików, juniorów młodszych, 
juniorów);
!  Igrzysk Młodzieży Szkolnej;
!  innych zawodów dofinansowanych ze środków MSiT
1. Sędziowie zamiejscowi otrzymują:
!  zwrot kosztów przejazdu – II klasa pociągu pospiesznego lub ekspresowego**,
!  wyżywienie i zakwaterowanie
!  ryczałt sędziowski - do 50 zł przy zawodach do 5 godzin,
 - do 65 zł przy zawodach od 5 do 8 godzin,
 - do 80 zł przy zawodach powyżej 8 godzin
2. Sędziowie miejscowi otrzymują:
!  ryczałt sędziowski - do 50 zł przy zawodach do 5 godzin,
!  - do 65 zł przy zawodach od 5 do 8 godzin + obiad*
!  - do 80 zł przy zawodach powyżej 8 godzin + obiad*
3. Sędzia główny otrzymuje:
!  zwrot kosztów przejazdu – II klasa pociągu pospiesznego lub ekspresowego**,
!  wyżywienie i zakwaterowanie
!  ryczałt sędziowski - do 75 zł przy zawodach do 5 godzin,
- do 100 zł przy zawodach od 5 do 8 godzin,
- do 150 zł przy zawodach powyżej 8 godzin
Uwagi:
* posiłek (obiad) dotyczy jedynie zawodów finałowych OOM, na zasadach ustalonych 
przez organizatora;
** zasady dokumentowania rozliczenia określa kierownik jednostki organizacyjnej 
sektora finansów publicznych
4. Informacje dodatkowe
- każdy pzs wyznacza sędziego głównego na zawody finałowe OOM;
- sędziowie muszą posiadać licencje pzs;
- liczbę sędziów zamiejscowych należy ograniczyć do niezbędnego minimum;
- delegat techniczny, który pełni jednocześnie funkcję sędziego głównego, otrzymuje 
świadczenia przysługujące sędziemu głównemu;
- w przypadkach, gdy delegat techniczny znajduje się w limicie sędziów, określonym 
w regulaminie OOM, otrzymuje wówczas świadczenia sędziego;
- uczestnictwo w zawodach delegata technicznego, nie ujętego w limicie sędziów OOM 
lub innego przedstawiciela pzs, jest finansowane przez jednostkę delegującą.

Regulamin współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, system ocen.

Kajakarstwo klasyczne i slalom.

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
kajakarstwo klas. - 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, c-1, c-2/
slalom kajakowy
K – k-1; M – k-1, c-1, c-2
2. Punktacja

Mistrzostwa Polski Juniorów
kajakarstwo klas. - K/M-17-18 lat slalom kajakowy - K/M 17-18 lat
1. Program
kajakarstwo klasyczne
K - 500 m /k-1, k-2, k-4/; 1000 m /k-1, k-2/; 5000 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/
slalom kajakowy
K - k-1
M - k-1, c-1, c-2
2. Punktacja

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży.
1. Organizator
Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM.
Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Kajakowy oraz OZK na terenie 
którego
organizowane są zawody.
2. Termin zawodów
Finały – klasyczne – 5-8.08.2010 Poznań, slalom – 29.07-1.08.2010 Leśna
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)
- slalom kajakowy
K - k-1
M - k-1, c-1, c-2

Lok. 1 2  3 4 5 7

PKT 15 12 10 8 6 4 3 2 60

6 8

Lok. 1 2  3 4 5 7

PKT 25 21 18 16 14 12 10 8 124

6 8
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4. Warunki uczestnictwa
W zawodach mogą brać udział 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 zgłoszeni do 
Polskiego Związku Kajakowego, posiadający licencje zawodnicze, ważne badania 
lekarskie oraz umiejętność pływania potwierdzoną posiadaniem powszechnej karty 
pływackiej lub wpisem do licencji zawodniczej przez osoby upoważnione na podstawie 
karty pływackiej.
Ostateczną listę uprawnionych do startu w zawodach finałowych Polski Związek 
Kajakowy opublikuje na 3 tygodnie przed zawodami finałowymi.
Łącznie w zawodach finałowych startuje 260 zawodników i zawodniczek w 
kajakarstwie klasycznym i 60 w slalomie kajakowym.
Eliminacje do finałów OOM w kajakarstwie klasycznym rozgrywane są w 
konkurencjach k-1 kobiet i mężczyzn oraz w konkurencji c-1 mężczyzn. Pula 260 miejsc 
zostanie rozdzielona przez związek proporcjonalnie do ilości zawodników 
kwalifikujących się w grupach kajakarek, kajakarzy i kanadyjkarzy. Zawodnik 
zajmujący w zawodach eliminacyjnych miejsce w puli 260 uzyskuje kwalifikację dla 
klubu. Klub sportowy, może zgłosić na swój koszt dodatkowych zawodników, nie 
ujętych w limicie 260 (wyłanianych na podstawie eliminacji), do startu w finałach OOM, 
w konkurencji:
- dwójek – gdy Klub zdobył minimum jedną kwalifikację,
- czwórek – gdy Klub zdobył co najmniej dwie kwalifikacje.
Informacje o dodatkowych zawodnikach należy niezwłocznie przekazać 
organizatorowi.
5. Sposób przeprowadzenia zawodów
kajakarstwo klasyczne

I dzień II dzień III dzień

przedbiegi 
wg kolejności
k-4 500 jun.mł M
c-4 500 jun.mł M
k-4 500 jun.mł K
k-2 500 jun.mł M
c-2 500 jun.mł.M
k-2 500 jun.mł K
c-1 500 jun.mł. M
k-1 500 jun.mł M

przedbiegi 
wg kolejności
k-4 1000 jun.mł. M
k-2 1000 jun.mł. M
c-2 1000 jun.mł M
k-1 500 jun.mł K 
k-1 1000 jun.mł M
c-1 1000 jun.mł M

Finały

k-2 3000 jun.mł K
k-1 3000 jun.mł K
c-2 5000 jun.mł M
c-1 5000 jun.mł M
k-2 5000 jun.mł M
k-1 5000 jun.mł M
 

półfinały 
wg kolejności jw

Finały A i B
wg kolejności jw

półfinały 
wg kolejności jw

Finały A i B
wg kolejności jw

slalom kajakowy

Zawody przeprowadzone będą zgodnie z Regulaminem PZ Kajakowego oraz 
niniejszym regulaminem. Nie wprowadza się żadnych ograniczeń w zakresie używania 
łodzi (z wyjątkiem wymiarów i wagi).
Numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca osady.
Program
przyjazd do kolacji, konferencja techniczna
I dzień - 500 metrów (jw.)
II dzień - 1000 metrów
III dzień - 3000/5000 metrów; wyjazd po obiedzie
slalom kajakowy
przyjazd do kolacji, konferencja techniczna
I dzień - trening
II dzień - eliminacje
III dzień - finały, wyjazd po obiedzie
Liczba uczestników:
kajakarstwo klasyczne - zawodników - 260, trenerów - 50 + dodatkowo 1
kierowca na województwo, sędziów - 30, pzs - 3
slalom kajakowy - zawodników - 60, trenerów - 10 + dodatkowo 1 kierowca na
województwo, sędziów - 30, pzs - 2
6. Zgłoszenia
Zgłoszenie do zawodów należy nadsyłać w terminie określonym w komunikacie 
organizacyjnym Nr 1 dla danej imprezy.
7. Punktacja
Jedynki

Dwójki

Czwórki

I dzień II dzień III dzień

trening na torze eliminacje M k-1, c-1, c-2
eliminacje K k-1,
1 przejazd
2 przejazd

finały
M k-1, c-1, c-2
K k-1,

Lok. 1 2  3 4-5 6-7 8-9 10-12 13-16

PKT 9  7  6  5  4  3  2  1  56

Lok. 1 2  3 4 5 8-9 10-12 

PKT 9  7  6  5  4  3  2  1  44

6-7

Lok. 1 2  3 4 5 7

PKT 9  7  6  5  4  3  2  1  37

6 8
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Eliminacje do OOM – lista PZ Kajakowego

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
kajakarstwo klas. - 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

K – 2000 m (k-1)
M – 2000 m (k-1, c-1)

Kajakarstwo klasyczne
Strefy 
A – WLP - ZPM B – POM - KPM
C – MAZ - WM D – DŚL - LBU
E – ŁDZ - ŚWI F – LUB - PDL
G – ŚL - OPO H – MŁP - PKR

Slalom
Strefy 
A – DŚL – MŁP – ŁDZ – ŚL - PKR
B – KPM – POM – ZPM – LBU - WLP

Roczniki
młodzieżowcy 19-23 lat (w 2010 roku urodzeni 01.01.1987 – 31.12.1991)
juniorzy 17-18 lat (w 2010 roku urodzeni 01.01.1992 – 31.12.1993)
juniorzy młodsi 15-16 lat (w 2010 roku urodzeni 01.01.1994 – 31.12.1995)
młodzicy 12-14 lat (w 2010 roku urodzeni 01.01.1996 – 31.12.1998)
Przypominamy:
- w zawodach uczestniczą kluby posiadające licencję wydaną przez właściwy polski 
związek,
- zawodnicy muszą posiadać licencję wydaną przez właściwy związek,
- w przypadku braku licencji klubowej – punkty naliczane będą dla gminy,

Lok. 1 2  3-4

PKT 2 1 73

Lok. 1 2-3 4-9

PKT 2 1 133

- komunikat z zawodów powinien zawierać rok urodzenia zawodnika, numer licencji 
zawodnika oraz pełną nazwę klubu, wykaz członków komisji sędziowskiej wraz z ich nr 
licencji i być podpisany przez sędziego głównego z podaniem jego nr licencji
- komunikat z zawodów należy przesłać na adres Polskiej Federacji Sportu 
Młodzieżowego w ciągu 14 dni po zawodach,
- prosimy o zapoznanie się z częścią ogólną regulaminu współzawodnictwa, gdzie 
podane są zasady uczestnictwa i oceny wyników we wszystkich dyscyplinach systemu,
- na stronie internetowej PFSM (www.sportmlodziezowy.pl) umieszczane są średnio co 
dwa tygodnie wyniki współzawodnictwa,
- od 2010 roku w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w konkurencjach 
indywidualnych, gdzie liczba ostatecznie sklasyfikowanych zawodników jest mniejsza 
niż 8, zawodnicy będą otrzymywać połowę punktów.

Kajak polo
Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych
rozgrywki kajak polo K/M 15-16 lat

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
rozgrywki – kajak polo K/M - 12-14 lat

Zawody w kajak polo muszą być przeprowadzone w pełnym zakresie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i regulaminami PZKaj., np. każda drużyna musi liczyć 
minimum 5 zawodników.
Strefy 
A – MAZ-WM-PDL
B – LUB-ŁDZ-ŚWI
C – ŚL-MŁP-PKR
D – DŚL-LBU-OPO
E – ZPM-WLP
F – POM-KPM

Roczniki
juniorzy młodsi 15-16 lat (w 2010 roku urodzeni 01.01.1994 – 31.12.1995)
młodzicy 12-14 lat (w 2010 roku urodzeni 01.01.1996 – 31.12.1998)
Przypominamy:
- w zawodach uczestniczą kluby posiadające licencję wydaną przez właściwy polski 
związek,
- zawodnicy muszą posiadać licencję wydaną przez właściwy związek,
- w przypadku braku licencji klubowej – punkty naliczane będą dla gminy,

63

Lok. 1 2  3 4 5 7

PKT 30 27 24 21 18 15 12 9 156

6 8

Lok. 1 2  3 4 5 7

PKT 12 11 10 10 8 8 6 5 70

6 8
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- komunikat z zawodów powinien zawierać rok urodzenia zawodnika, numer licencji 
zawodnika oraz pełną nazwę klubu, wykaz członków komisji sędziowskiej wraz z ich nr 
licencji i być podpisany przez sędziego głównego z podaniem jego nr licencji
- komunikat z zawodów należy przesłać na adres Polskiej Federacji Sportu 
Młodzieżowego 
w ciągu 14 dni po zawodach,
- prosimy o zapoznanie się z częścią ogólną regulaminu współzawodnictwa, gdzie 
podane są zasady uczestnictwa i oceny wyników we wszystkich dyscyplinach 
systemu,
- na stronie internetowej PFSM (www.sportmlodziezowy.pl) umieszczane są średnio co 
dwa
tygodnie wyniki współzawodnictwa.

Wyniki współzawodnictwa sportowego w 2009 roku.

Wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży wg punktacji MSiT 
(klasyka i slalom)

Lp. Nazwa klubu 2mmp 3jun 4jmł 5mło suma

Posnania

Zawisza Bydgoszcz

Start Nowy Sącz

Admira Gorzów

Spójnia Warszawa

Warta Poznań

UKS Kopernik Bydgoszcz

Astoria Bydgoszcz

AZS-AWF Gorzów

Piast Człuchów

LKK Drzewica

Pieniny Szczawnica

MKKS Gorzów

AZS-AWF Kraków

OKS Olsztyn

Victoria Sztum

UKS Koszałek Opałek Węgorzewo

MOSM Tychy

LUKS Kwisa Leśna

KKK Kraków

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

321,75

121,25

42,00

59,00

119,00

66,00

71,50

108,50

134,13

48,00

56,00

38,50

25,00

17,00

9,00

21,00

46,50

60,00

274,00

74,00

130,00

87,00

18,00

60,00

77,00

53,00

10,00

42,00

13,00

25,00

40,00

55,00

52,00

16,00

2,00

8,00

74,00

110,00

62,00

57,00

44,00

55,00

38,00

34,00

23,00

45,00

36,00

18,00

50,00

37,00

21,00

16,00

17,00

6,00

20,00

2,00

17,00

27,00

5,00

26,00

16,00

14,00

3,00

40,00

3,00

3,00

15,50

2,00

30,00

0,00

6,00

3,00

9,00

31,00

3,00

686,75

332,25

239,00

229,00

197,00

195,00

189,50

182,50

160,13

149,00

117,50

100,50

93,00

87,00

84,00

83,00

78,00

74,00

71,50

70,00

UKS Błyskawica Rokietnica

Wiskord Szczecin

WTS Orzeł Wałcz

Gwarek Czechowice

UKS Olimpijczyk Nowe Chechło

MRKS Gdańsk

UKS Świerklaniec

YK Nowa Huta Kraków

Cresovia Białystok

MKSW Trzebinia

Sparta Augustów

Polstyr Człuchów

KKW 1929 Kraków

UKS-MOS Opole

Energetyk Poznań

MKS-MOS Wrocław

Fala Lublin

Ster Malczyce

Baza Mrągowo

UKS Spływ Sromowce

Sokół Ostróda

MUKS Wiking Tomaszów Maz.

KKS Sieradz

KKS Nowa Sól

UKS Kormoran Bydgoszcz

Nadwiślan Kraków

WTW Warszawa

MLUKS WEL-bis Lidzbark Welski

UKS Nadwiślanin Sokół Chełmno

Energetyk Gryfino

UMKS Zryw Wolsztyn

UKS "6" Poznań

Energa-Olimpia Elbląg

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

63,00

9,00

8,75

5,00

20,00

24,00

3,13

5,00

18,00

4,00

18,00

22,00

10,00

12,00

36,00

20,00

43,00

45,00

29,00

32,00

2,00

6,00

14,00

14,00

3,00

18,00

32,00

13,00

2,00

22,00

12,00

2,00

14,00

7,00

11,00

34,00

14,00

7,00

2,00

3,00

9,00

13,00

19,00

19,00

11,00

6,00

4,00

20,00

14,00

14,00

2,00

11,00

9,00

4,00

7,00

11,00

11,00

4,00

9,00

11,00

8,00

5,00

3,00

21,00

9,00

19,00

12,00

17,25

12,00

1,00

1,00

8,00

11,00

8,00

1,00

9,00

22,00

22,00

4,00

10,00

1,00

3,00

1,00

3,00

11,00

67,00

65,00

62,75

54,00

53,00

48,00

47,00

45,00

42,00

42,00

39,00

36,25

34,00

33,13

33,00

32,00

31,00

30,00

28,00

27,00

25,00

24,00

22,00

22,00

22,00

21,00

20,00

17,00

16,00

15,00

14,00

11,00

11,00



Wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży 
wg punktacji MSiT (kajak polo)
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Nogat Malbork

UKS Dojlidy Białystok

OKSW Olsztyn

Sokolica Krościenko

UKS "4" Katowice

MKS Łączany Ryczów

UKS Zalew Jerzykowo

Drukarz Warszawa

UKS Olimp Kraków

KTW Kalisz

MKK Viking Małomice

Stomil Poznań

Hubertus Biały Bór

Włókniarz Chełmża

Korona Elbląg

Górnik Czechowice

OTK Opole

UKS Pamiątkowo

MOSW Choszczno

UKS Victoria Wałcz

SKS "52" Kraków

UKS Kajak Trzcianka

UKS Sokolik Czernin

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

6,00

6,00

9,00

8,00

1,00

5,00

2,00

3,00

1,00

1,00

0,00

1,00

7,00

6,00

6,00

5,00

3,00

3,00

1,00

2,00

3,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

9,00

8,00

7,00

7,00

7,00

6,00

6,00

5,00

5,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Lp. Nazwa klubu 4jmł 5mło suma

Astoria Bydgoszcz

UKS Tanew Księżpol

MOSW Choszczno

MKK Viking Małomice

Zawisza Bydgoszcz

UKS Set Kaniów

UKS Wda Czarna Woda

MUKS Wiking Tomaszów Maz.

LUKS Kwisa Leśna

Wiskord Szczecin

MOSM Tychy

Gwarek Czechowice

KKS Sieradz

MKS-MOS Wrocław

Start Nowy Sącz

UKS Kopernik Bydgoszcz

WTS Orzeł Wałcz

Admira Gorzów

KTW Kalisz

UKS Victoria Wałcz

LKK Drzewica

AZS-AWF Kraków

UKS Smyk Skierniewice

KKS Nowa Sól

Nadwiślan Kraków

UKS Piława Szwecja

YK Nowa Huta Kraków

UKS Świerklaniec

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

72,00

69,00

27,00

21,00

30,00

30,00

21,00

142,00

121,00

86,00

43,00

42,00

42,00

38,00

34,00

33,00

33,00

29,00

22,00

22,00

21,00

21,00

20,00

20,00

19,00

16,00

16,00

11,00

10,00

10,00

8,00

8,00

8,00

6,00

5,00

70,00

52,00

59,00

22,00

42,00

12,00

8,00

34,00

12,00

33,00

29,00

22,00

22,00

21,00

21,00

20,00

8,00

19,00

16,00

16,00

11,00

10,00

10,00

8,00

8,00

8,00

6,00

5,00



31 32

R
a
n

k
in

g
 P

Z
K

a
j 

za
 2

0
0
9
 r

o
k



33 34

S
k

ła
d

 k
ad

ry
 n

a
ro

d
o

w
ej

 n
a 

2
01

0
 r

o
k

.

K
aj

ak
ar

st
w

o 
k

la
sy

cz
n

e 
– 

se
n

io
rz

y.

H
en

ec
zk

ow
sk

i 
Ja

ce
k

H
en

ec
zk

ow
sk

i 
Ja

ce
k

H
en

ec
zk

ow
sk

i 
Ja

ce
k

H
en

ec
zk

ow
sk

i 
Ja

ce
k



35 36

K
la

sy
k

a 
– 

m
ło

d
zi

eż
ów

k
a.



37 38

\ \



39 40



41 42

K
aj

ak
ar

st
w

o 
k

la
sy

cz
n

e 
– 

k
ob

ie
ty

 g
ru

p
a 

k
an

ad
yj

k
ow

a.

K
aj

ak
ar

st
w

o 
k

la
sy

cz
n

e 
– 

ju
n

io
rz

y.



43 44



45 46

K
aj

ak
ar

st
w

o 
k

la
sy

cz
n

e 
– 

k
ad

ec
i.



47 48

S
la

lo
m

 –
 s

en
io

rz
y



49 50

S
la

lo
m

 –
 m

ło
d

zi
eż

ów
k

a



51 52

S
la

lo
m

 –
 j

u
n

io
rz

y



53 54

K
aj

ak
 p

ol
o 

– 
k

ob
ie

ty
.

K
aj

ak
 p

ol
o 

– 
m

ęż
cz

yź
n

i.

R
ab

iń
sk

i



55 56

F
re

es
ty

le
M

ęż
cz

yź
n

i 
se

n
io

rz
y

 –
 

F
re

es
ty

le
M

ęż
cz

yź
n

i 
ju

n
io

rz
y

 –
 

K
ob

ie
ty

 -
 s

en
io

rk
i



57 58

Załącznik do Regulaminu Powoływania Kadry Narodowej na 2010r.
Zasady Ogólne
a) Kadra Narodowa Seniorów ur. w 1991 i starsi
b) Kadra Narodowa  Młodzieżowa,  klasyka i slalom ur. w 1991-1987
c) Kadra Narodowa Seniorów – Młodzieżowa w kajak polo ur. w 1991-1989
b) Kadra Narodowa Juniorów ur. w 1993-1992
c) Kadra Narodowa Kadetów ur. w 1995-1994
Zgodnie z § 1 Kadrę Narodową powołuje się na okres jednego roku po zakończeniu 
sezonu startowego z możliwością dokonania korekty po wiosennej konsultacji i regatach 
eliminacyjnych.

Zasady szczegółowe:
1. Kajakarstwo Klasyczne:
Do Kadry Narodowej Seniorów i Młodzieżowej powołuje się zawodników mających, co 
najmniej I klasę sportową ponadto na podstawie wyników uzyskanych podczas n/w 
zawodów:
Finaliści Mistrzostw Świata i Europy w kat. Seniorów
Do IV miejsca w Pucharze Świata
Do VI miejsca w Akademickich Mistrzostwach Świata
Medaliści Mistrzostw Polski Seniorów
Medaliści Młodzieżowych Mistrzostw Polski.”
6.Ieliminacja
kajakarze – zawodników, którzy zajęli w punktacji ogólnej 1-20 miejsca
kanadyjkarze – zawodników, którzy zajęli w punktacji ogólnej 1-15 miejsca
kobiety – zawodniczki, które zajęły w punktacji ogólnej 1-15 miejsca
7. II eliminacja
kajakarze – zawodników, którzy zajęli w punktacji ogólnej 1-20 miejsca
kanadyjkarze – zawodników, którzy zajęli w punktacji ogólnej 1-15 miejsca
kobiety – zawodniczki, które zajęły w punktacji ogólnej 1-15 miejsca
8. Konsultacja Jesienna Seniorów:
Kajakarze – do 10 miejsca w punktacji ogólnej

– do 10 miejsca w punktacji za wodę
Kanadyjkarze – do 10 miejsca w punktacji ogólnej

– do 10 miejsca w punktacji za wodę
Kobiety – do 10 miejsca w punktacji ogólnej

– do 10 miejsca w punktacji za wodę
9. Finaliści ME młodzieżowców U-23 K-1, C-1, do VI w K-2, C-2, do III w K-4, C-4
10. Juniorzy przechodzący do kategorii seniorów w Mistrzostwach Polski Juniorów:
K-1 (lub C-1) 500, 1000, 5000, 10000 – I-III miejsce
K-2 (lub C-2) 500, 1000, 5000, 10000 – I miejsce
Finaliści Mistrzostw Świata 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 powoływani są:
Finaliści Mistrzostw Świata czy Europy
Medaliści Regat Nadziei Olimpijskich
Konsultacje Jesienne i Wiosenne (tylko korekta)

Kajakarze – do 10 miejsca w punktacji ogólnej
– do 10 miejsca w punktacji za wodę

Kanadyjkarze – do 10 miejsca w punktacji ogólnej
– do 10 miejsca w punktacji za wodę

Kobiety – do 10 miejsca w punktacji ogólnej
– do 10 miejsca w punktacji za wodę

Eliminacje Juniorów – finaliści w jedynkach pierwsze 9 miejsc.
Mistrzostwa Polski Juniorów:
Kajakarze - K-1 500, 1000, 5000, 10000 do VI miejsca

- K-2 500, 1000 do III miejsca
- K-2 5000, 10000 I miejsce

Kanadyjkarze - C-1 500, 1000, 5000, 10000 do VI miejsca
- C-2 500, 1000 do III miejsca
- C-2 5000, 10000 I miejsce

Kobiety - K-1 500, 1000 do VI miejsca
- K-1 5000, 10000 do III miejsca
- K-2 500, 1000, 5000, 10000 I miejsce

zawodnicy ostatniego rocznika juniora młodszego przechodzący do kategorii Juniora w 
czasie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i Długodystansowych 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 powoływani są:
a) Konsultacje Jesienne i Wiosenne (tylko korekta)
Kajakarze – do 10 miejsca w punktacji ogólnej

– do 10 miejsca w punktacji za wodę
Kanadyjkarze – do 8 miejsca w punktacji ogólnej

– do 8 miejsca w punktacji za wodę
Kobiety – do 8 miejsca w punktacji ogólnej

– do 8 miejsca w punktacji za wodę
b) Ogólnopolskie Regaty Eliminacyjne: I-IX miejsce
c) Medaliści w jedynkach z Mistrzostw Młodzików Polskiego Związku Kajakowego w 
grupie 14-latków.
d) Ogólnopolska Olimpiad Młodzieży i Długodystansowe 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 powołuje się również zawodników startujących w maratonie a 
którzy spełnili następujące warunki:
 Seniorzy / Młodzieżowcy:
w Mistrzostwach Świata czy Europy zajęli I-VI miejsce w konkurencji seniorów lub 
juniorów (dotyczy to zawodników przechodzących z kategorii juniora do seniora)
w Mistrzostwach Polski w maratonie zajęli
seniorzy - K-1, C-1 I-III miejsce (przy mniej niż 5 osadach kończących tylko za I m)

- K-2, C-2 I miejsce, (przy co najmniej 5 osadach kończących konkurencję)
juniorzy   (dotyczy to zawodników przechodzących z kategorii juniora do seniora) -

   tylko przy minimum 5 osadach kończących
- 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 kończących 
konkurencję)

- K-2, C-2 I miejsce, (przy co najmniej 5 osadach kończących konkurencję)
Mistrzostwa Polski w maratonie kategoria juniorów młodszych

- K-1, C-1 I miejsce
- K-2, C-2 I miejsce, (przy co najmniej 5 osadach kończących konkurencję)
  (dotyczy to rocznika przechodzącego do kategorii juniora)

Kadeci, którzy w Mistrzostwach Polski w maratonie w kategorii juniora młodszego 
zajęli:

- K-1, C-1 I-III miejsce
- K-2, C-2 I miejsce (przy co najmniej 5 osadach kończących konkurencję)

2. Kajak-Polo.
Do kadry narodowej w kajak-polo powołuje się zawodników na podstawie: eliminacji do 
kadry oraz oceny skuteczności gry podczas turniejów ogólnopolskich, 
międzynarodowych i Mistrzostw Polski w Kajak Polo w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. 
Ocenę przydatności zawodników do drużyny dokonują trenerzy kadry.

3. Kajakarstwo Górskie.
Do kadry narodowej seniorów i młodzieżowej mogą być powołani zawodnicy mający, 
co najmniej pierwszą klasę sportową. Seniorzy powyżej 23 lat będą powołani tylko z 
klasą mistrzowską.
Do kadry narodowej powołuje się zawodników na podstawie wyników uzyskanych 
w następujących imprezach:
Seniorów i Młodzieżowej:
a) Mistrzostwa Polski Seniorów w Slalomie,
Kajakarze
K-1 indywidualnie do VI miejsca
Kanadyjkarze
C-1 indywidualnie do VI miejsca
C-2 indywidualnie do III miejsca

Kobiety
K-1 indywidualnie do VI miejsca
b) Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Europy Seniorów w Slalomie indywidualnie 
Finał
zespołowo do VI m
c) Mistrzostwa Świata lub Europy Juniorów w Slalomie (dotyczy to zawodników 
przechodzących do kategorii seniora)
indywidualnie do VI m
zespołowo medal
d) Mistrzostwa Europy U-23
indywidualnie do VI m
zespołowo medal
e) Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Slalomie: kajakarze, kanadyjkarze, kobiety – 
indywidualnie za zajęcie I miejsca.
f) Mistrzostwa Polski Juniorów w Slalomie (ostatni rocznik):
kajakarze, kanadyjkarze, kobiety – indywidualnie do IV miejsca.
Juniorów:
a)  Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy Juniorów w Slalomie 
indywidualnie Finał
zespołowo do VI m 
b) Regaty Nadziei Olimpijskich  -I miejsce
c) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Slalomie:
kajakarze, kanadyjkarze, kobiety – indywidualnie do III miejsca.
d) Mistrzostwa Polski Juniorów w Slalomie:
kajakarze, kanadyjkarze, kobiety – indywidualnie do IV miejsca.
e) Liga Młodzików- zwycięzcy indywidualnie w końcowej punktacji a przechodzący do 
grupy juniorów.
W przypadku wolnych miejsc powołuje się zawodników wytypowanych przez komisję 
ds. kajakarstwa górskiego na podstawie uzyskanych wyników podczas ogólnopolskiej 
konsultacji kadry jesiennej i wiosennej po zatwierdzeniu przez Zarząd Polskiego 
Związku Kajakowego.
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Kajakarstwo klasyczne, maraton i kajak polo

Normy zdobywania klas sportowych

* Puchar Świata (miejsce rozgrywania zawodów ustala ICF)
Klasa MM ważna jest przez okres 2 lat, od daty jej zdobycia.
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Kajakarstwo górskie – slalom, zjazd, Freestyle

* przy minimum 4 zespołach
** Puchary Świata (miejsca ustala ICF)
Klasa „MM” ważna jest przez okres 2 lat od daty jej zdobycia.

Kalendarz imprez sportowych w 2010 roku.

Mistrzowskie krajowe i międzynarodowe.
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Imprezy lokalne
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ZAPOWIEDZI ZAWODÓW MISTRZOWSKICH - KRAJOWYCH

II Otwarte Mistrzostwa Polski we Freestyle Kajakowym, LooP'2010
I. Cel:
1. Popularyzacja i upowszechnianie Freestyle'u Kajakowego wśród dzieci i młodzieży.
2. Promocja Gminy Zabierzów oraz Powiatu Krakowskiego.
3. Wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego wśród młodzieży.
4. Wychowanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi , narkomani i wandalizmowi.
5. Rozwiązywanie i propagowanie inicjatyw ,postaw i działań sprzyjających ochronie      
i promocji zdrowia.
6/ Wspieranie rozwoju ,,przemysłu czasu wolnego” poprzez organizacje atrakcyjnych 
imprez sportowych o zasięgu ponadregionalnym.
II. Patronat
*Wójt Gminy Zabierzów Pani Elżbieta Burtan
*Starosta Krakowski Pan Józef Krzyworzeka
III. Organizator
1, Zabierzowski Klub Kajakowy ,,WIR”
2. Akademicki Klub Turystyki Kajakowej ,,Bystrze”
3. Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny w Zabierzowie
4. Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów
5. Sołectwo Zabierzów – Rada Sołecka
6. Polski Związek Kajakowy
IV. komitet Organizacyjny
1. Komandor II HOMP we Freestyle'u Włodzimierz Ziąbka
2. Vice Komandor Przemysław Kmita
3. Sędzia Główny Łukasz Waśko
4. Kwatermistrz Janusz Majka

` Michał Szczepański
5. Dyrektor Finansowy Zuzanna Woch
6. Biuro Zawodów- kierownik Małgorzata Woch

Agnieszka Goszkowska
Katarzyna Krupczak

V. Termin i miejsce:
26.03.2010 r (piątek) weryfikacja , badania lekarskie , odprawa sędziów
nocleg Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów
32-080 Zabierzów ul. Szkolna 1
27.03.2010 r. (sobota) zawody = Ośrodek Sportowo- Rekreacyjny w Zabierzowie
32-080 Zabierzów , ul Kolejowa 15a
VI. Uczestnictwo:
1. Otwarte Mistrzostwa tzn. że mogą startować zawodnicy zrzeszeni 
w klubach sportowych, jak również niezrzeszeni.
2. Zawodnicy nie zrzeszeni, muszą posiadać zaświadczenie lekarskie (np. od lekarza 
rodzinnego) zezwalające na udział w zawodach sportowych - we freestyle kajakowym.
Zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych muszą posiadać licencje z aktualnymi 
badaniami lekarskimi.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców( ojciec – matka ), lub prawnych 
opiekunów na start w zawodach.

3. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i muszą posiadać 
ubezpieczenie NW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).
4. Zawodnikowi nie wolno reprezentować w zawodach więcej niż jednej organizacji
5. Zawodnik może startować tylko w jednej kategorii wiekowej
VII. Zgłoszenia :
1. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie przez zawodnika lub jego klub, formularza 
zgłoszenia i uiszczenie opłaty startowej w wysokości 80 zł w biurze zawodów w dniach 
26.03.2010 r od godz. 17,00 – do 23 ,00 i 27.03.2010 r od godz. 08,00 do 08.30
Za numery startowe będzie pobierana kaucja.
2. Każdy zawodnik we własnym zakresie zapewnia sobie sprzęt, konieczny do startu 
w zawodach – sprzęt musi być czysty, obowiązkowy czepek na głowę.
3/ Kontrola, dopuszczająca sprzęt (kajaki) do zawodów, odbędzie się od godz.: 22,45 do 
23,30 w dniu 26,03,2010 r i 27,03,2010 r do godz.09,00 (Ośrodek Sportowo- 
Rekreacyjny w Zabierzowie ul. Kolejowa 15a
4. Każdy uczestnik powinien posiadać karimatę -śpiwór ,klapki
VIII. Kategorie i sprzęt:
1. K- 1 kajaki mężczyźni Senior (1991 i starsi)
2. K-1 kajaki kobiety Senior (1991 i starsi )
3. K-1 kajak mężczyźni – Junior (1992– 1995 ) (15 – 18 lat)
4. K-1 kajak kobiety – Junior (1992 – 1995) (15 – 18 lat) 
5. Łodzie freestyle'owe wypornościowe (nie Squuirt)
Kajak K-1
a) Nie obowiązują żadne restrykcje poza wymaganiem , aby łódź miała zakryty pokład 
i spełniała wymogi bezpieczeństwa
b) Zawodnicy muszą siedzieć nogami zwróconymi do przodu łodzi i używać wiosła o 
dwóch piórach
Kanadyjka zakryta C-1
a) Nie obowiązują żadne restrykcje poza wymaganiem , aby łódź miała zakryty pokład 
i spełniała wymogi bezpieczeństwa
b) Zawodnicy muszą klęczeć i używać wiosła o jednym piórze
6. Zawodnicy muszą być w stanie szybko i swobodnie wydostać się ze swojej łodzi w 
każdej chwili.
7. Zawodnicy zobowiązani są startować w kamizelce asekuracyjnej i kasku, które 
spełniają wymogi bezpieczeństwa (nie dotyczy zawodów halowych-na basenie)
8. Jeżeli organizator zapewni numery startowe zawodnicy są zobowiązani w nich 
startować Numery startowe nie mogą przeszkadzać zawodnikom w startach
9. Przez całe zawody zawodnik używa tego samego kajaka 
IX . II HOMP Loop'10 rozgrywane są jako.
1. indywidualne
2. drużynowe (klasyfikacja drużynowa przeliczana ze startów w klasyfikacji 
indywidualnej, 5 najlepszych zawodników z danego klubu)
3. Konkurencję dającą tytuł Mistrza Polski , jeśli startuje co najmniej
a) 5 zawodników w kategorii K-1 Mężczyźni(nawet jednego klubu)
b) 5 zawodników w pozostałych kategoriach (nawet z jednego klubu)
c) jeżeli nie ma wystarczającej liczby zawodniczek do przeprowadzenia konkurencji 
juniorek – kobiet, wolno im startować w rywalizacji z seniorkami.
d. jeżeli nie ma wystarczającej liczby zawodniczek do przeprowadzenia konkurencji
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kobiet wolno im startować w rywalizacji z mężczyznami, w tej samej kategorii wiekowej
X. REGULAMIN ZAWODÓW ICF (tłumaczony na język polski)
XI Nagrody
Organizatorzy zapewniają medale , dyplomy i nagrody rzeczowe dla zwycięzców .
Tel. Kontaktowe:
Komandor 509230279
Kwatermistrz 503028459, 507506969

Program Zawodów
W dniu 26,03,2010r
1 / 17,00 do 20,00 Weryfikacja
2 / 19,30 do 20,30 Kontrola lekarska
3 / 19,00 Odprawa sędziów
4 / 20,00 Odprawa kierowników drużyn -losowanie nr. startowych
W dniu 27,03,2010
1 / 08,00 do 08,40  Weryfikacja
2 / 08,00 do 08,50 Kontrola lekarska
3 / 08,40 Zamkniecie listy startowej
4 / 08,00 do 09,00 Trening
5 / 09,15 Uroczyste otwarcie Mistrzostw
6 / 09,45 Rozpoczęcie zawodów- eliminacje
7 / 14,00 Finały zawodów 
8 / 19,00 Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów ul. Szkolna 1
Oficjalne ogłoszenie wyników –rozdanie dyplomów ,medali i nagród 
Zakończenie  II H MP we Freestyle'u Loop'10

Regaty Eliminacyjne Seniorów
Cel:
Sprawdzenie indywidualnego poziomu sportowego zawodników, korekta składu kadry 
narodowej seniorów (wg obowiązującego regulaminu) i wyłonienie grupy 
zawodników/czek przygotowujących się do międzynarodowych regat kajakowych w 
2010r.
Miejsce, Termin, Organizator:
Regaty eliminacyjne zostaną rozegrane na torze regatowym „Malta” w Poznaniu w 
dniach 17-18.04.2010r
Organizatorem na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego jest Wielkopolski Związek 
Kajakowy w Poznaniu.
Uczestnictwo:
W regatach eliminacyjnych startują zawodnicy urodzeni w 1991 i starsi. Prawo startu 
mają tylko i wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego.
Konkurencje:
Kobiet: K1 200 m, 500m i 1000m
Mężczyźni K1,C1 200 m, 500m i 1000m

Ramowy program:
16.04.2010r (piątek) godzina 18.00  odprawa techniczna 
17.04.2010r (sobota):

Przed popołudniem: eliminacje na 500m według kolejności
K1 500m mężczyzn
C1 500m mężczyzn
K1 500m kobiet
K1 200 m mężczyzn
C1 200 m mężczyzn
K1 200 m kobiet
Następnie półfinały wg. powyższej kolejności
Od godziny 15.00 Finały według kolejności
K1 500m mężczyzn
C1 500m mężczyzn
K1 500m kobiet
K1 200 m mężczyzn
C1 200 m mężczyzn
K1 200 m kobiet

18.04.2010r (niedziela)
Przed popołudniem eliminacje na 1000m według kolejności
K1 1000m mężczyzn
C1 1000m mężczyzn
K1 1000m kobiet
Następnie półfinały wg. powyższej kolejności
Od godziny 14.30 Finały według kolejności
K1 1000m mężczyzn
C1 1000m mężczyzn
K1 1000m kobiet

Podczas odprawy technicznej Sędzia Główny ma prawo zmienić program minutowy, 
ustalony na losowaniu.
Sposób przeprowadzenia regat:
Najlepsi zawodnicy typowani przez trenera głównego danej grupy są rozstawieni i 
startują na torze 5 (ilość rozstawionych uzależniona jest od ilości wyścigów 
eliminacyjnych).
Regaty Eliminacyjne Seniorów zostaną rozegrane zgodnie z zasadami zatwierdzonymi 
przez Zarząd Polskiego Związku Kajakowego, umieszczonymi w osobnym 
komunikacie.
Zgłoszenia:
Zgłoszenie imienne na obowiązujących drukach w konkurencjach K1 i C1 wraz 
z alfabetyczną listą zbiorczą należy wysłać na adres Wielkopolski Związek Kajakowy, 
ul Reymonta 35, 60-791 Poznań, tel. 061 8666031 w 335, fax. 061 6612001, 
e-mail: wzkaj@wp.pl
Losowanie odbędzie się 10.04.2010r. ostateczny termin zgłoszenia upływa z dniem 
losowania. Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 16.04.2010r o godzinie 18:00 w sali 
audiowizualnej Tor Malta
Kierownicy ekipy mogą odbierać programy regat od godziny 15.00.
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Opłaty:
Za każdego zawodnika z listy zbiorczej 1-krotna wysokość diety, za dogłoszenie 
zawodnika  10-krotna wysokość diety, Vadium za protest 10-krotna wysokość diety, 
Vadium za odwołanie 20-krotna wysokość diety.
Różne:
Koszty zakwaterowania i wyżywienia zawodników pokrywają organizacje zgłaszające. 
Organizator służy pomocą w rezerwacji noclegów i wyżywienia. Zamówienia można 
składać na adres: Wielkopolski Związek Kajakowy, ul. Reymonta 35, 60-791 Poznań, 
tel. 061-866-60-31 w 335, fax.061-661-20-01, e-mail: wzkaj@wp.pl
Koszty organizacyjne regat ponosi Polski Związek Kajakowy. Podczas eliminacji będzie 
prowadzona kontrola sprzętu specjalistycznego w zakresie ciężaru i niezatapialności. 
Kajaki z tworzyw sztucznych, biorące udział w wyścigach muszą posiadać zamocowany 
materiał wypornościowy zabezpieczający kajak przed zatonięciem, kanadyjki muszą 
posiadać sprawne komory wodoszczelne.
W sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy „Regulamin 
Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego”. Organizator udostępni wagę na torze regatowym 
w dniu 16.04.2010r. od godziny 17:00.

Mistrzostwa Polski we Freestyle Kajakowym
Termin, miejsce, organizator:
V Mistrzostwa Polski we Freestyle'u Kajakowym odbędą się w dniach 22-23.05.2010r 
w Jeleniej Górze (rzeka Bóbr)  oraz Pilchowicach (jezioro Pilchowickie – imprezy 
towarzyszące)
Zawody zostaną rozegrane w formacji stworzonej specjalnie na czas trwania zawodów.
Organizatorem z upoważnienia Polskiego Związku Kajakowego jest Karkonoski Klub 
Kajakowy.
Honorowy patronat objął Pan Marek Obrębalski - Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Uczestnictwo:
Zawody mają charakter otwarty, uczestniczą w nich zawodnicy zrzeszeni w klubach 
posiadający licencje zawodnicze jaki i nie posiadający takiej licencji.
Klasyfikacja Mistrzostw Polski prowadzona jest tylko dla zawodników z Polski, (czyli 
Mistrzem Polski zostaje Polak który zajął najwyższe miejsce w zawodach). 
Zawodnicy z zagranicy i z Polski, są klasyfikowani na normalnych zasadach w 
zawodach i otrzymują nagrody i medale przeznaczone dla zdobytych miejsc. 
Konkurencje MP:
- K-1 mężczyźni Senior (1991 i starsi)
- K-1 kobiety Senior (1991 i starsze)
- K-1 mężczyźni -Junior (1992-1995)
- K-1 kobiety -Junior (1992-1995)
- C -1 mężczyźni Senior (1991 i starsi)
- C-1 kobiety Senior (1991 i starsze)
- C-1 mężczyźni -Junior (1992-1995)
- C-1 kobiety -Junior (1992-1995)
Powyższe kategorie rozgrywane będą według regulaminu ICF.
Konkurencje dodatkowe (bez rangi MP):
Konkurencje dodatkowe rozgrywane będą według odrębnych regulaminów 
ogłoszonych przez organizatora.

Konkurencje objęte programem MP uznaje się za mistrzowską (dającą tytuł Mistrza 
Polski jeśli startuje w niej, co najmniej 5 zawodników  w danej kategorii (nawet z 
jednego klubu). Jeżeli nie ma wystarczającej liczby zawodników do przeprowadzenia 
konkurencji, zawodnikom wolno starować w starszej kategorii wiekowej tej samej płci, a 
w C1 z K1. Na zawodach prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa zaliczana do MP. 
Do tej punktacji zaliczane będą wyniki najlepszych 5 zawodników z danego klubu.
Rozkład zawodów:
Zawody rozgrywane są w ciągu kolejnych 2 dni:
- I dzień eliminacje i półfinały we wszystkich konkurencjach
- II dzień finały we wszystkich konkurencjach (5-ciu najlepszych zawodników               
w półfinałach).
Miejsce i termin zgłoszeń:
Zgłoszenia zawodników dokonują kluby na formularzach (zał. 1) w terminie do dnia 
10.05.2010(za termin zgłoszenia uważa się termin wpływu do organizatora)
Opłaty:
80 zł od osoby, płatne na konto organizatora:
ING BSK SA Jelenia Góra 41 1050 1751 1000 0023 1691 3702
 w terminie do dnia 10.05.2010
Organizatorzy przewidują pobieranie kaucji za numer startowy.
Prosimy o zgłaszanie uczestników drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem dowodu 
wpłaty – kkk@kkk.org.pl
Zawodnicy zobowiązani są do:
Zawodnicy licencjonowani zobowiązani są posiadać przy sobie licencję z aktualnymi 
badaniami lekarskimi i przedłożyć je organizatorowi zawodów.
Zawodnicy bez licencji zawodniczych winni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do startu w zawodach we freestyle'u kajakowym i przedłożyć je 
organizatorowi zawodów.
Zawodnicy niepełnoletni muszą dostarczyć organizatorowi pisemną zgodę obojga 
rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.
Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. 
Uczestnicy startują na własnym sprzęcie (organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności 
za sprzęt startujących).
Nagrody:
Organizatorzy zapewniają medale i nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
Zakwaterowanie i wyżywienie:
Organizatorzy nieodpłatnie zapewniają pole biwakowe – „Przystań Pilchowice”
Organizator zapewnia dwa nieodpłatne posiłki w dniach rozgrywania zawodów tj. w 
sobotę i w niedzielę.
Pozostałe sprawy związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem zawodników, 
uczestnicy załatwiają i pokrywają we własnym zakresie. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawody będą ubezpieczone przez organizatora.
Organizator zapewnia obsługę ratowniczą i medyczną zawodów.
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Wiosenna Ogólnopolska Konsultacja Szkoleniowa Juniorów
Cel:
Sprawdzenie przygotowania i wyselekcjonowanie grupy zawodników, którzy zostaną 
objęci przygotowaniami do regat międzynarodowych w roku 2010 i wyłonienie kadry 
narodowej, Juniorów i Kadetów.
Miejsce, termin, organizator:
Konsultacje zostaną rozegrane w terminie 23-25.04.2010r. na torze regatowym w 
Wałczu. Organizatorem na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego jest Centralny 
Ośrodek Sportu w Wałczu.
Uczestnictwo:
W konsultacji startują zawodnicy wg kat. wiekowej na 2010r tj. juniorzy (ur.1992-1993)
i juniorzy młodsi (1994-1995) – obowiązkowo członkowie kadry narodowej, kadry 
wojewódzkiej juniorów i SMS-ów. Dopuszcza się zawodników z rocznika 1996, ale 
tylko medalistów w Mistrzostwach Młodzików PZKaj. Zawodnicy młodsi mają prawo 
startu w kategorii starszej – tylko na pisemny wniosek trenera kadry. Prawo startu mają 
tylko i wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego.
Konkurencje:
1. Sprawdzian specjalistyczny na wodzie na dystansach w kolejności: 250m i 2000m 
z 10-minutową przerwą. Zawodnicy zostaną „rozstawieni” na podstawie wyników 
uzyskanych na dystansie 2000m w poprzedniej edycji konsultacji. Zgłoszeni, którzy nie 
brali w nich udziału, zostaną do losowani.
2. Sprawdzian biegowy na bieżni na dystansie 1500m.
3. Wyciskanie i dociąganie sztangi w czasie 2 minut, z obciążeniem 50% masy ciała 
(pomiar pracy) W pierwszej kolejności (w sobotę) do sprawdzianów podchodzą 
zawodniczki 
i zawodnicy, którzy zakwalifikowali się do niedzielnych finałów. Pozostali sprawdzian 
siły realizują w niedzielę.
4. Sprawdzian specjalistyczny:
Finały A, B, C na 1000m według kolejności zajętych miejsc na dystansie 2000m
Finały A, B, C na 500m według kolejności zajętych miejsc na dystansie 250m
Wyniki zawodników oceniane będą według punktacji przedstawionej na 
kursokonferencji.
Zgłoszenia, losowanie:
Zgłoszenia imienne, alfabetycznie i tylko na liście zbiorczej z podaniem rocznika, łodzi 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego należy wysłać na adres: Polski Związek Kajakowy    ul. 
Erazma Ciołka 17, 01-445 Warszawa, tel./fax. 022 8374059 lub 8371470, fax. 022 
8772460, email: office@pzkaj.pl lub sport@pzkaj.pl z dopiskiem „Konsultacje 
jesienne” lub do kol. Januarego Piaseckiego email: january19@interia.pl. Ostateczny 
termin zgłoszeń upływa z dniem 10.04.2010r. Przyjęci na konsultacje, ale z 
jakiegokolwiek powodu zgłoszeni po ostatecznym terminie, nie podlegają rozstawieniu. 
Kierownicy ekip mogą odbierać program konsultacji w dniu 23.04.2010r od godziny 
17,00.
Ramowy program:
23.04.2010r (piątek) - godz. 20:00 odprawa techniczna
24.04.2010r (sobota)
1. Sprawdzian specjalistyczny na wodzie na dystansach 250m i 2000m.
2. Sprawdzian biegowy na dystansie 1500m.

3. Wyciskanie i dociąganie sztangi (pomiar pracy) dla zawodników zakwalifikowanych 
do finałów .
25.10.2009 (niedziela)
4. Sprawdzian specjalistyczny na wodzie:
Finały A, B, C na 1000m
Finały A, B, C na 500m
5.Sprawdzian pomiaru pracy wyciskania i dociągania dla zawodników nie startujących
w finałach.
Różne:
Do udziału w sprawdzianach będą dopuszczeni tylko zawodnicy, posiadający numery 
osobiste. Numery będą wydawane kierownikom ekip od godz.7:00 w sobotę. Numery 
należy zwrócić po zakończeniu konsultacji. Koszt nie zwróconego numeru wynosi 
100,00zł (za każdy numer).
Podczas konsultacji będzie prowadzona kontrola sprzętu specjalistycznego w zakresie 
ciężaru i nie zatapialności. 
Kajaki z tworzyw sztucznych, biorące udział w wyścigach muszą posiadać zamocowany 
materiał wypornościowy – zabezpieczający kajak przed zatonięciem, kanadyjki muszą 
posiadać sprawne komory wodoszczelne.
Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizacje zgłaszające. Koszt 
organizacji regat pokrywa Polski Związek Kajakowy.
W sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy nowego 
„Regulaminu Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego”.

Eliminacje do Kadry Kajak Polo 
Cel:
Sprawdzenie przygotowania i wyselekcjonowanie grupy zawodników, którzy zostaną 
objęci przygotowaniami do turniejów międzynarodowych w kajak-polo w 2010r.
Miejsce, termin, organizator:
Eliminacje zostaną przeprowadzone w dniach 30.04-02.05.2010r. na terenach UKS 
”SET” Kaniów- Żwirownia.
Organizatorem na zlecenie PZKaj jest UKS „SET” Kaniów.
Uczestnictwo:
W eliminacjach mogą brać udział seniorki i seniorzy, juniorzy i juniorki oraz juniorzy 
młodsi i juniorki młodsze .
Obowiązek startu mają zawodniczki i zawodnicy kadry narodowej seniorów i juniorów. 
Prawo startu mają wyłącznie zawodnicy posiadający licencję PZKaj.
Konkurencje:
Przeprowadzone zostaną następujące sprawdziany:
1. Sprawdzian wytrzymałości (test na czas)
a) bez piłki – przejazd 1x70m ~ 5”
1x140m~30”/2 serie
b) z piłką – przejazd 1x70m w tym 3 rzuty piłką
1x140m w tym 3 rzuty piłką zakończone celnym strzałem na bramkę 
2. Sprawdzian siły ogólnej na wodzie:
Pokonywanie długości boiska z obciążeniem na czas.
3. Sprawdzian szybkości.
Pokonanie długości boiska na czas



Konkurencje:

Ramowy program:
14.05.2010 r (Piątek) godz. 19.00- odprawa techniczna.
15.05.2010r (Sobota) godz. 10.00 - I wyścig

1. K-1 10000 m Seniorek
2. K-2 10000 m Juniorek (92-93)
3. K-1 2000 m Dzieci- chłopcy
4 K-2 3000 m Młodzicy-chłopcy
5. K-2 10000 m Juniorek młodszych(94-95) 
6. C-1 10000 m Juniorów (92-93)
7. K-1 10000 m Seniorów
8. K-1 3000 m Młodzików
9. K-2 3000 m Młodziczek
10. C-2 10000 m Seniorów
11. K-1 10000 m Juniorów (92-93)
12. C-2 10000 m Juniorów młodszych (94-95)
13. K-2 10000 m Juniorów młodszych (94-95)
14. C-1 2000 m Weterani
15. K-1 2000 m Weterani-mężczyźni

101 102

4. Rozegranie turnieju kajak-polo – drużyny ustawiane z  zawodników biorących udział 
w eliminacjach. I drużyna miejsca 1-5, II drużyna miejsca 6-10 itd.
UWAGA:
Szczegóły dot. przeprowadzenia sprawdzianów jak również opracowane tabele 
punktowe do każdego sprawdzianu, podane zostaną na odprawie technicznej 
kierowników lub ich przedstawicieli.
Zgłoszenia, odprawa:
Zgłoszenia imienne na liście zbiorczej z podaniem rocznika należy przesłać na adres 
UKS”SET” Kaniów ul. Bat. Chłopskich 15, 43-512 Kaniów, lub email: 
kanu2002@wp.pl z dopiskiem „Eliminacje kajak-polo”
Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 20.04.2010r.
Odprawa techniczna odbędzie się dnia 29.04.2010r. o godz. 19.00 na przystani 
UKS”SET” Kaniów.
Ramowy program:
29.04.2010 – odprawa techniczna o godz. 19.00 
30.04.2010 – godz. 8.00 sprawdziany wg list startowych
01.05.2010 – godz. 8.00 c.d. sprawdzianów
02.05.2010 – godz. 9.00 Turniej kajak-polo

               godz. 14.00 zakończenie eliminacji 
Różne:
Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizacje zgłaszające. Pomocą służy 
UKS ”SET” Kaniów pod nr tel. 501038021 i 509715673, koszt organizacji pokrywa 
PZKaj.
Ostateczny skład zawodników objętych  przygotowaniami do turniejów 
międzynarodowych ustalą trenerzy kadry kajak-polo po zakończeniu eliminacji na 
podstawie wyników końcowych eliminacji i oceny przydatności zawodnika w drużynie 
podczas rozegranych meczy .
Turniej kajak-polo przeprowadzony zostanie zgodnie z regulaminem kajak-polo. 

XXVI Długodystansowe Mistrzostwa Polski i Regaty Długodystansowe dla 
Dzieci, Młodzieży i Weteranów.
Termin, miejsce i organizator:
Mistrzostwa zostaną rozegrane w dniach 14-16.05.2010r w Gorzowie Wlkp. 
Organizatorem regat na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego jest: Klub Sportowy 
„ADMIRA” w Gorzowie Wlkp.
Uczestnictwo:
W części mistrzowskiej startują seniorzy urodzeni w 1991 roku i starsi, juniorzy urodzeni 
w latach 1992-1993 oraz juniorzy młodsi urodzeni w latach 1994 - 1995. Seniorzy i 
juniorzy mają prawo startu w dwóch konkurencjach, pozostali zawodnicy tylko w jednej 
konkurencji. W konkurencjach mistrzowskich prawo startu mają tylko zawodnicy 
zgłoszeni do PZKaj. W konkurencjach ogólnodostępnych dopuszcza się do startu 
uczestników mających zgodę lekarza na udział w regatach kajakowych 
długodystansowych i pisemne oświadczenie o posiadaniu umiejętności pływania. 
Zawodnicy urodzeni w 1992-1993 roku mogą startować w konkurencji seniorów albo 
juniorów

Seniorzy

Juniorzy 92-93

Juniorzy młodsi 94-95

kobiety
mężczyźni

Juniorki 
Juniorzy

Juniorki młodsze
Juniorzy młodsi

K-1,K-2
K-1,K-2
C-1,C-2

10000 m
10000 m
10000 m

10000 m
10000 m
10000 m

10000 m
10000 m
10000 m

Młodzicy 96-97

Dzieci 98-99

Weterani od 36 lat
bez podziału wiekowego

Weterani od 36 lat 
bez podziału wiekowego

dziewczęta
chłopcy

dziewczęta 
chłopcy

kobiety

mężczyźni

K-1,K-2
K-1,K-2
C-1,C-2

K-1
K-1
K-2

K-1

K-1
C-1

3000 m
3000 m
3000 m

2000 m
2000 m
2000 m

2000 m

2000 m
2000 m

K-1,K-2
K-1,K-2
C-1,C-2

K-1,K-2
K-1,K-2
C-1,C-2
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16.05.2010r (niedziela) od godz. 9,00 wg. kolejność wyścigów.

1. K-2 10000 m Juniorów (92-93)
2. C-1 10000 m Seniorów 
3. K-1 10000 m Juniorów młodszych (94-95)
4. C-2 3000 m Młodzicy
5 C-1 3000 m Młodzików
6. K-2 10000 m Seniorek
7. C-2 10000 m Juniorów (92-93)
8. K-1 3000 m Młodziczek
9. K-2 2000 m Dzieci-chłopcy
10. K-1 2000 m Dzieci- dziewczęta
11. K-2 10000 m Seniorów
12. C-1 10000 m Juniorów młodszych (94-95)
13. K-1 10000 m Juniorek (92-93)
14. K-1 10000 m Juniorek młodszych (94-95)
15. K-1 2000 m Weterani-kobiety

Podczas odprawy technicznej Sędzia Główny ma prawo zmienić program minutowy, 
ustalony na losowaniu.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach wraz z listą zbiorczą należy wysłać do 
dnia 01.05.2010r do godz. 12,00 tj. do rozpoczęcia losowania na adres: Klub Sportowy 
„ADMIRA” 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Wał Okrężny 32, fax. 0-95 7 224048,                
lub  e-mail: ks-admira@wp.pl
Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 14.05.2010r w godz. 19.00 w Grodzkim Domu 
Kultury ul. Wał Okrężny 37. Kierownicy ekip mogą odbierać program od godz. 16.00 w 
dniu 14.05.2010r.
Opłaty:
Za każdego zawodnika w kategorii seniorów ,juniorów i juniorów młodszych (z listy 
zbiorczej) 1-krotna wysokość obowiązującej diety, natomiast w pozostałych 
konkurencjach 50% wysokości obowiązującej diety. Za dogłoszenie zawodnika 10-
krotna wysokość diety. Vadium za protest 10-krotna wysokość diety. Vadium za 
odwołanie 20-krotna wysokość diety.
Sposób przeprowadzenia regat:
Organizator umożliwia ważenie łodzi w dniu 14.05.2010r od godz. 16.00. Nie 
wprowadza się żadnych ograniczeń w zakresie używania łodzi z wyjątkiem wymiarów       
i ciężaru. Kajaki z tworzyw sztucznych, biorące udział w wyścigach muszą posiadać 
zamocowany materiał wypornościowy, zabezpieczający kajak przed zatonięciem. 
Kanadyjki muszą posiadać sprawne komory wodoszczelne. Numery startowe 
zabezpieczają organizacje zgłaszające. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują 
medale oraz nagrody ufundowane przez sponsorów.
Różne:
Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizacje zgłaszające. Koszt 
organizacji pokrywa PZKaj., organizator i sponsorzy. Pomocą w realizacji 
zakwaterowania i wyżywienia służy organizator. 

Zamówienia należy składać w terminie do 24.04.2010r. na adres Klub Sportowy 
„ADMIRA” 66-400 Gorzów Wlkp. Ul. Wał Okrężny 32.  W sprawach nie ujętych w 
niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy „Regulamin Kajakowych Biegów Płaskich”
Uwaga!
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, na podstawie decyzji 
Sędziego Głównego, zawodnicy zgłoszeni w kategorii dzieci, młodzików i juniorów 
młodszych, dopuszczeni zostaną do startu w kamizelkach asekuracyjnych.

Regaty Eliminacyjne Juniorów i Młodzików 
(kwalifikacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży)
Cel:
Sprawdzenie poziomu sportowego juniorów i młodzików, ustalenie kadry centralnego 
szkolenia i wyselekcjonowanie grupy zawodników, którzy zostaną objęci 
przygotowaniami do regat międzynarodowych w 2010r odbędą się wg regulaminu 
ogłoszonego w późniejszym terminie.
Wyselekcjonowanie grupy 260 zawodników, których pobyt na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży sfinansuje Ministerstwo Sportu (limity w poszczególnych 
grupach tj. kajakarzy, kanadyjkarzy i kajakarek zostaną podane po regatach).
Miejsce, termin, organizator:
Eliminacje zostaną rozegrane na torze regatowym „Brdyujście” w Bydgoszczy w dniach 
04-06.06.2010r. Organizatorem na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego jest 
Kujawsko-Pomorski Związek Kajakowy w Bydgoszczy.
Uczestnictwo:
Ilość startów bez ograniczeń. W regatach nie ma zastosowania pkt. 5.3.4. Regulaminu 
Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego.
W regatach startują juniorzy ur. w 1992-1993, juniorzy młodsi ur. w 1994-1995 oraz 
młodzicy urodzeni w 1996 roku. Obowiązek startu mają członkowie kadry narodowej 
juniorów, SMS oraz kadr wojewódzkich. Prawo startu w regatach mają tylko zawodnicy 
zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego.
Konkurencje:
juniorzy: 1992-1993 500m i 1000m K-1, C-1, K-2, C-2
juniorki: 1992-1993 500m i 1000m K-1
juniorki 1992-1993 500m K-2
juniorzy młodsi: 1994-1995 1000m K-1, C-1
juniorki młodsze: 1994-1995 500m K-1
młodzicy: 1996 1000m K-1, C-1
młodziczki: 1996 500m K-1
Skład osad K-2,C-2 jest proponowany przez trenerów kadry w ilości 9 osad, 1 finał w 
każdej konkurencji, jeżeli było by miejsce mogą do głosić kluby.
Ramowy program:
04.06.2010r. (piątek) o godz.20,00 odprawa kierowników ekip
05.06.2010r. (sobota)
godz.8,00 przejazdy eliminacyjne w seriach na czas w kolejności:
K-1 500m juniorów
C-1 500m juniorów
K-1 500m juniorek
K-1 500m juniorek młodszych
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K-1 500m młodziczek 1996
K-1 1000m juniorów młodszych
C-1 1000m juniorów młodszych
K-1 1000m juniorów
C-1 1000m juniorów
K-1 1000m juniorek
K-1 1000m młodzików 1996
C-1 1000m młodzików 1996
Półfinały w kolejności:
K-1 500m juniorów
C-1 500m juniorów
K-1 500m juniorek
K-1 500m juniorek młodszych
C-1 1000m juniorów młodszych
K-1 1000m juniorów młodszych
K-1 1000m juniorów
C-1 1000m juniorów
K-1 1000m juniorek
06.06.2010. (niedziela) finały w kolejności:
K-1 500m juniorów 
C-1 500m juniorów
K-1 500m juniorek
K-1 500m juniorek młodszych
K-1 500m młodziczek 1996
K-1 1000m juniorów
C-1 1000m juniorów
K-1  1000m młodzików 1996
K-1 1000m juniorów młodszych
C-1 1000m juniorów młodszych
K-1 1000m juniorek
K-2 1000m juniorów
C-2 1000m juniorów
C-1 1000m młodzików 1996
K-2  500m juniorek
C-2  500m juniorów
K-2  500m juniorów
Podczas odprawy technicznej Sędzia Główny ma prawo zmienić program minutowy, 
ustalony na losowaniu.
Zgłoszenia, losowanie, odprawa:
Zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach i alfabetyczną listą zbiorczą należy 
przesłać na adres Polskiego Związku Kajakowego ul. Erazma Ciołka 17, 01-445 
Warszawa z dopiskiem „Eliminacje Jun”, fax. 8772460, e-mail: sport@pzkaj.pl lub 
office@pzkaj.pl Losowanie odbędzie się dnia 20.05.2010r. o godz.15,00. Ostateczny 
termin zgłoszeń upływa w momencie rozpoczęcia losowania. Odprawa kierowników 
ekip i sędziów odbędzie się w dniu 04.06.2010r. o godz. 20,00 w auli A-1 Akademii 
Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy przy ul Prof. Kaliskiego 7. Kierownicy ekip będą 
mogli odbierać program regat od godz. 17,00 w miejscu odprawy.

Opłaty:
Za każdego zgłoszonego zawodnika z listy zbiorczej -1 krotna wysokość obowiązującej 
diety. Za dogłoszenie zawodnika - 10 krotna wysokość diety. Brak listy zbiorczej - 5 
krotna wysokość diety. Vadium za protest - 10 krotna wysokość diety.
Sposób przeprowadzenia regat:
Wg następującego schematu:
Regaty Eliminacyjne Juniorów zostaną przeprowadzone w seriach na czas. Czas 
uzyskany  w pierwszym przejeździe będzie decydował o awansie do drugiego przejazdu 
półfinałowego.
Z 27 zawodników którzy uzyskali najlepsze czasy w pierwszym przejeździe 
rozlosowane będą 3 półfinały,
Do finału „A” kwalifikują się zawodnicy /9/ którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w 
jednym z trzech półfinałach.
Do finału „B” kwalifikują się zawodnicy, którzy w swoich półfinałach zajęli 4-6 miejsce 
a do finału „C” pozostali.
Zawodnicy którzy nie zakwalifikują się do trzech pierwszych półfinałów wystartują 
bezpośrednio w finałach kolejno „D”, „E” itd. na podstawie czasu uzyskanego w 
pierwszym przejeździe, odpowiednio rozlosowani/

Półfinały oraz A, B, C  rozstawione zostaną na podstawie następującego klucza :

Półfinał I Półfinał II Półfinał III
Tor 1 czas 24 Tor 1 czas 23 Tor 1 czas 22
Tor 2 czas 18 Tor 2 czas 17 Tor 2 czas 16
Tor 3 czas 12 Tor 3 czas 11 Tor 3 czas 10
Tor 4 czas 6 Tor 4 czas 5 Tor 4 czas 4
Tor 5 czas 1 Tor 5 czas 2 Tor 5 czas 3
Tor 6 czas 7 Tor 6 czas 8 Tor 6 czas 9
Tor 7 czas 13 Tor 7 czas 14 Tor 7 czas 15
Tor 8 czas 19 Tor 8 czas 20 Tor 8 czas 21
Tor 9 czas 25 Tor 9 czas 26 Tor 9 czas 27

 Finał A Finał B Finał C
Tor 1 3miejsce II półfinał 6 miejsce II półfinał 9 miejsce II półfinał
Tor 2 2 miejsce III półfinał 5 miejsce III półfinał 8 miejsce III półfinał
Tor 3 2 miejsce I półfinał 5 miejsce I półfinał 8 miejsce I półfinał
Tor 4 1 miejsce II półfinał 4 miejsce II półfinał 7 miejsce II półfinał
Tor 5 1 miejsce I półfinał 4 miejsce I półfinał 7 miejsce I półfinał
Tor 6 1 miejsce III półfinał 4 miejsce III półfinał 7 miejsce III półfinał
Tor 7 2 miejsce II półfinał 5 miejsce II półfinał 8 miejsce II półfinał
Tor 8  3 miejsce I półfinał 6 miejsce I półfinał 9 miejsce I półfinał
Tor 9 3 miejsce III półfinał 6 miejsce III półfinał 9 miejsce III półfinał

O ostatecznym miejscu zajętym przez zawodnika zadecyduje jego miejsce, zajęte w 
finale, do którego zawodnik zakwalifikował się. Nie wprowadza się żadnych ograniczeń 
w zakresie używania łodzi - oprócz ograniczeń regulaminowych.
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Różne:
Koszty udziału w regatach tj. koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają 
organizacje zgłaszające. Koszty organizacyjne pokrywa Polski Związek Kajakowy. 
Istnieje możliwość zamówienia zakwaterowania i wyżywienia poprzez KPZKaj w 
Bydgoszczy. Zamówienia należy składać na adres: Kujawsko – Pomorski Związek 
Kajakowy, ul Gdańska 163, tel./fax. 052 3400139, e-mail: kpzkaj@wp.pl
Podczas eliminacji będzie prowadzona kontrola sprzętu specjalistycznego w zakresie 
ciężaru i niezatapialności. Organizator udostępni na torze regatowym, wagę do ważenia 
łodzi w dniu 04.06.2010r. od godz. 13,00.
Kajaki z tworzyw sztucznych, biorące udział w wyścigach muszą posiadać zamocowany 
materiał wypornościowy – zabezpieczający kajak przed zatonięciem, kanadyjki muszą 
posiadać sprawne komory wodoszczelne.
W sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy zawarte w 
Regulaminie Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego.

72 Mistrzostwa Polski Seniorów / II Regaty Eliminacyjne, Puchar 
Województw. 
Miejsce, termin, organizator:
Mistrzostwa Polski Seniorów i Puchar Województw zostaną rozegrane w dniach 11-
13.06.2010r. na torze regatowym „MALTA” w Poznaniu. Organizatorem, na zlecenie 
Polskiego Związku Kajakowego, jest Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu.
Uczestnictwo:
W Mistrzostwach Polski Seniorów mogą brać udział zawodnicy urodzeni w  1995 roku    
i starsi. Seniorzy (1991 i starsi) mają prawo startu w dowolnej ilości konkurencji (nie 
obowiązuje pkt..5.3.4. Regulaminu Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego). Ilość 
możliwych startów będzie wynikała z programu konkurencji ustalonego w podanej niżej 
kolejności  i ułożonego bez dodatkowych przerw czasowych. 
Juniorzy (92-93) mogą startować tylko w trzech konkurencjach (wg. pkt. 5.3.4. RWKK).
Juniorzy młodsi (94-95) mogą startować tylko w dwóch konkurencjach. Prawo startu 
mają tylko i wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego.
W Pucharze Województw mogą startować tylko zawodnicy urodzeni w latach 1994-96 
z klubów będących członkami danego województwa. Każde województwo ma prawo 
wystawić po jednej osadzie w każdej konkurencji Pucharu. Zawodnicy mają 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

Mężczyźni: 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
dziewczęta 1994 K-1 500m
dziewczęta 1995 K-1 500m
dziewczęta 1996 K-1 500m
chłopcy 1994 K-1 500m
chłopcy 1994 C-1 500m
chłopcy 1994 K-1 1000m
chłopcy 1994 C-1 1000m
chłopcy 1995 K-1 500m
chłopcy 1995 C-1 500m
chłopcy 1995 K-1 1000m
chłopcy 1995 C-1 1000m
chłopcy 1996 K-1 1000m
chłopcy 1996 C-1 1000m
dziewczęta 1994/96 K-2 500m
chłopcy 1994/96 K-2 1000m
chłopcy 1994/96 C-2 1000m
PROGRAM:
10.06.2010r (czwartek) – odprawa techniczna godz. 18,00
I dzień 11.06.2010r (piątek) Pierwszy wyścig godz. 8:00
eliminacje i finały 1000m, eliminacje 200m
eliminacje na dystansach w Pucharze Województw
II dzień 12.06.2010r (sobota) Pierwszy wyścig godz.8:00
eliminacje i finały 500m, finały 200m,
 finały 500m w Pucharze Województw
III dzień 13.06.2010r (niedziela) Pierwszy wyścig godz. 8:00
finały sztafet na 200m
finały K-1, C-1 5 km
finały w Pucharze Województw na 1000m

Program minutowy zostanie podany w późniejszym terminie.
Podczas odprawy technicznej Sędzia Główny ma prawo zmienić program minutowy, 
ustalony na losowaniu.
Zgłoszenia, losowanie, odprawa:
Zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach wraz z listą zbiorczą z dopiskiem „MPS 
i  PW” należy wysłać na adres: Wielkopolski Związek Kajakowy, ul Reymonta 35, 60-
791 Poznań, tel. 061 8666031 w 335, fax. 061 6612001, e-mail: wzkaj@wp.pl. 
Losowanie odbędzie się dnia 28.05.2010r. o godz.15,00. Ostateczny termin zgłoszeń 
upływa z dniem losowania. Odprawa kierowników ekip i sędziów odbędzie się w dniu 
10.06.2010r. o godz. 18,00. na torze regatowym „MALTA” – w sali konferencyjnej. 
Kierownicy ekip będą mogli odbierać program regat od godz. 17:00 w miejscu odprawy.
Opłaty:
Za każdego zgłoszonego zawodnika (z listy zbiorczej)-1 krotna wysokość 
obowiązującej diety do Pucharu Województw - 50% wysokości diety od zgłoszonego 
zawodnika. Za dogłoszenie zawodnika – 10 krotna wysokość diety. Vadium za protest - 
10 krotna wysokość diety. Vadium za odwołanie - 20 krotna wysokość diety
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Sposób przeprowadzenia regat:
Podczas Mistrzostw Polski Seniorów, we wszystkich konkurencjach, jeżeli wystartuje 
min.18 osad, rozegrane zostaną finały A i B. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w 
Mistrzostwach Polski Seniorów otrzymują medale. 
72 Mistrzostwa Polski Seniorów są równocześnie II Eliminacyjnymi do kadry 
narodowej seniorów i reprezentacji Polski na międzynarodowe imprezy mistrzowskie i 
odbędą się zgodnie z regulaminem powoływania do kadry narodowej i zasadami 
powoływania do reprezentacji narodowej w kajakarstwie klasycznym.
Organizator umożliwia ważenie łodzi od godz.14,00 w dniu 10.06.2010r. Konkurencje, 
do których zgłoszono maksimum 9 osad (bezpośredni finał), zostaną rozegrane przy 
minimum 4-ch osadach, które zameldują się u startera gotowe do wyścigu (w przypadku 
mniejszej ilości osad na starcie wyścig nie odbywa się). Numery startowe zabezpiecza 
organizacja zgłaszająca - istnieje możliwość wypożyczenia u organizatora (za kaucją). 
System zaliczania osad do kolejnych wyścigów i finałów – zgodny z Regulaminem 
Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego.

Puchar Województw:
Do finału z eliminacji kwalifikują się cztery pierwsze osady i piąta z lepszym czasem. 
Tory w finałach zależą od miejsc zajętych w wyścigach eliminacyjnych:
I m. w I wyścigu eliminacyjnym - 5 tor
I m. w II wyścigu eliminacyjnym - 4 tor
II m. w I wyścigu eliminacyjnym - 6 tor itd.
Prowadzona będzie punktacja zespołowa województw wg zasad: I miejsce – 15 pkt., II 
miejsce - 12 pkt., III miejsce - 10 pkt., za następne miejsca odpowiednio: 8, 6, 4, 3, 2, 0 
pkt. Zdobywcy I, II i III miejsca w punktacji zespołowej otrzymują puchary.
W sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy zawarte w 
Regulaminie Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego.
UWAGA !!!
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zawodnicy zgłoszeni w 
kategorii młodzików, na podstawie decyzji Sędziego Głównego dopuszczeni zostaną do 
startu w kamizelkach asekuracyjnych (kamizelki zabezpieczają macierzyste kluby).
Różne:
Kajaki z tworzyw sztucznych, biorące udział w wyścigach muszą posiadać zamocowany 
materiał wypornościowy – zabezpieczający kajak przed zatonięciem, kanadyjki muszą 
posiadać sprawne komory wodoszczelne.
Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizacje zgłaszające. Organizator 
służy pomocą w rezerwacji noclegów i wyżywienia. Zamówienia do dnia 15.05.2010r 
należy składać na adres: Wielkopolski Związek Kajakowy, ul. Reymonta 35, 60-791 
Poznań, tel. 061-866-60-31 w 335, fax.061-661-20-01,e-mail: wzkaj@wp.pl.

XXV Młodzieżowe Mistrzostwa Polski o Puchar Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego, Mistrzostwa Młodzików PZKaj., Otwarte Mistrzostwa 
Polski Weteranów.
Miejsce, termin, organizator:
Regaty zostaną rozegrane w dniach 10-11.07.2010r na torze regatowym „Brdyujście” 
w Bydgoszczy. Organizatorem, na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego, jest 
Kujawsko- Pomorski Związek Kajakowy w Bydgoszczy.
Uczestnictwo:
W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski startują zawodnicy urodzeni w latach 1987-91 
oraz juniorzy urodzeni w 1992-93 roku. Zawodnicy z rocznika 1987-91 mogą startować 
w trzech konkurencjach, zawodnicy z rocznika 1992-93 mogą wystartować również w 
trzech konkurencjach, lecz mogą być tylko uzupełnieniem osad do 50%. Prawo startu 
mają tylko zawodnicy zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego.
W Mistrzostwach Młodzików Polskiego Związku Kajakowego startują zawodnicy 
urodzeni w latach 1996,1997. Zawodnicy mogą startować w dwóch konkurencjach. 
Prawo startu mają tylko zawodnicy zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego.
Konkurencje:
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
kobiety 500m K-1, K-2, K-4, 

200m K-1
mężczyźni: 1000m K-1, K-2, K-4, C-1, C-2,

200m K-1, K-2, C-1
Mistrzostwa Młodzików PZKaj
dziewczęta 1996 2000m K-1,K-2
chłopcy 1996 2000m K-1,K-2,C-1,C-2
dziewczęta 1997 2000m K-1,K-2
chłopcy 1997 2000m K-1,K-2,C-1,C-2
dziewczęta 96/97 2000m K-4
chłopcy 96/97 2000m K-4, C-4
Mistrzostwa Polski Weteranów
Ramowy program: -zostanie podany w osobnym komunikacie
Podczas odprawy technicznej Sędzia Główny ma prawo zmienić program minutowy, 
ustalony na losowaniu.
Zgłoszenia, losowanie, odprawa:
Zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach z alfabetyczną listą zbiorczą oraz 
z dopiskiem „MŁ.M.P, M.MŁ.PZKaj. i MPW .” należy wysłać na adres: Polskiego 
Związku Kajakowego ul. Erazma Ciołka 17, 01-445 Warszawa z dopiskiem „MMP i 
MPW”, fax. 8772460, e-mail: sport@pzkaj.pl lub office@pzkaj.pl  Losowanie 
komputerowe odbędzie się w dniu 25.06.2010r o godz. 17,00. Ostateczny termin 
zgłoszeń upływa z terminem losowania.
Odprawa kierowników ekip odbędzie się o godz. 20,00 w dniu 09.07.2010r na torze 
regatowym. Kierownicy ekip będą mogli odbierać program regat od godziny 18,00. w 
miejscu odprawy.
Opłaty:
Za każdego zgłoszonego zawodnika (z listy zbiorczej) do Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski: Mistrzostw Młodzików PZKaj., oraz M.P. Weteranów 1-krotna wysokość 
obowiązującej diety.
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Za dogłoszenie zawodnika - 10 krotna wysokość diety. Za brak listy zbiorczej - 10 krotna 
wysokość diety. Vadium za protest - 10 krotna wysokość diety. Vadium za odwołanie - 20 
krotna wysokość diety.
Sposób przeprowadzenia regat.
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski:
We wszystkich konkurencjach, jeżeli wystartuje minimum 18 osad, rozegrane zostaną 
finały A i B. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują medale.
Prowadzona będzie punktacja zespołowa wg zasad współzawodnictwa dzieci i 
młodzieży. 
Za pierwsze trzy miejsca w punktacji zespołowej oraz dla najlepszych zawodników 
w kajakarkach, kajakarzach i kanadyjkarzach zostaną wręczone puchary ufundowane 
przez Polski Komitet Olimpijski.
VI Mistrzostwa Młodzików Polskiego Związku Kajakowego
Wyścig finałowy nie może liczyć więcej niż 30 zawodników . W przypadku większej 
ilości zgłoszeń będą rozgrywane wyścigi eliminacyjne. Ilość zawodników w eliminacji 
nie może przekraczać liczby 30. Do finału zostaną zakwalifikowane osady, które zajęły 
1-10 miejsca w wyścigach eliminacyjnych . Stawkę 30 osad uzupełniają osady z 
najlepszymi czasami a które zajęły 11 – 20 miejsce w wyścigu eliminacyjnym. 
Wszystkie osady muszą obowiązkowo posiadać na kajakach i kanadyjkach numery 
wylosowanych torów.
W sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy zawarte w 
Regulaminie Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego.
UWAGA:
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zawodnicy zgłoszeni w 
kategorii młodzików, na podstawie decyzji Sędziego Głównego  dopuszczeni zostaną do 
startu w kamizelkach asekuracyjnych ( kamizelki zabezpieczają macierzyste kluby).
W zakresie używania łodzi stosuje się przepisy dotyczące wymiarów i ciężaru oraz nie 
zatapialności. Organizator umożliwia ważenie łodzi od godz.15,00 w dniu 09.07.2010r. 
Różne:
Kajaki z tworzyw sztucznych, biorące udział w wyścigach muszą posiadać zamocowany 
materiał wypornościowy – zabezpieczający kajak przed zatonięciem, kanadyjki muszą 
posiadać sprawne komory wodoszczelne. Numery startowe zabezpiecza organizacja 
zgłaszająca (istnieje możliwość wypożyczenia numerów u organizatora po wpłaceniu 
kaucji). Zakwaterowanie i wyżywienie pokrywają organizacje zgłaszające we własnym 
zakresie. Organizator służy pomocą w rezerwacji noclegów i wyżywienia. Zamówienia 
można składać na adres: Kujawsko – Pomorski Związek Kajakowy, ul Gdańska 163, 
tel./fax. 052 3400139, e-mail: kpzkaj@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 
20.06.2010r. 
Koszty organizacyjne regat ponosi Polski Związek Kajakowy.
W sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy zawarte w 
Regulaminie Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego. 

XVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Mistrzostwa Polski Juniorów w 
Slalomie Kajakowym
1. Organizator:
na zlecenie Ministerstwa Sportu Komitet Organizacyjny a bezpośrednim organizatorem 
jest Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kwisa” Leśna.
2. Nazwa i rodzaj zawodów:
„XVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Slalomie Kajakowym” Zawody oceniane 
będą indywidualnie i drużynowo (klubowo).
3. Miejsce i termin:
tor slalomowy w Leśnej 29 lipca do 1 sierpnia 2010 r. Pierwsza odprawa kierowników 
drużyn odbędzie się 30 lipca 2010 r. w miejscu i o godzinie wskazanej przez organizatora 
w dniu przyjazdu ekip.
4. Konkurencje, trasa i liczba osad:
K-1, C-1, C-2 juniorów młodszych (rocznik 1994 -95 )
K-1, C-1, C-2 juniorów (rocznik 1992 - 93)
K-1 juniorek młodszych (rocznik 1994 - 95)
K-1 juniorek (rocznik 1992 – 93).
Każdy klub może zgłosić dowolną liczbę zawodników.
Każdy zawodnik może startować w dowolnej ilości konkurencji indywidualnych
Każdy zawodnik musi być zgłoszony do PZKaj i posiadać ważną legitymację oraz kartę 
pływacką i badanie lekarskie.
Każdy zawodnik musi posiadać ważną licencję PZK.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i winni być ubezpieczeni przez 
zgłaszające ich kluby.
Z mapką trasy, kierownicy drużyn zostaną zapoznani na pierwszej odprawie z sędzią 
głównym 31.07.2009 r.
5. Rozkład biegów i ich kolejność:
piątek 30.07.godz. 1800  - odprawa kierowników drużyn
sobota 31.07.godz. 1000  - eliminacje w konkurencjach K-1M i C-1M, K-1K i C-2M, I i 
II przejazd
niedziela 01.08.godz. 1000 - półfinały i finały K-1M i C-1, K-1K i C-2 
6. Miejsce i termin losowania:
Losowanie kolejności odbędzie się 28.07 2010 r. (środa) w miejscu podanym przez 
organizatora o godz. 1500. Zgłoszenia winny być dostarczone do LUKS Leśna na 
obowiązujących drukach, najpóźniej do dnia 20.07.2010 r.
7. Nagrody:
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w konkurencjach indywidualnych - pamiątkowe 
medale.
8. Zasady punktacji:
Zawody oceniane będą zgodnie z punktacją „Olimpiady Młodzieży” opracowaną przez 
Ministerstwo Sportu.
9. Komisja sędziowska:
- zostanie powołana przez Kolegium Sędziów PZK-aj.
- odprawa odbędzie się 30.07.2010 r. o godzinie 1900 w miejscu podanym przez 
organizatora
10. Opłaty:
Opłata za złożony protest wynosi 100,00 zł.
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Opłata za start juniorów: 1-krotna wysokość obowiązujące diety od osady.
11. Uwagi końcowe:
do ewentualnych spraw, które nie są omówione niniejszą zapowiedzią, a mogą mieć 
miejsce w czasie rozgrywania zawodów, mają zastosowanie odpowiednie punkty 
regulamin slalomu PZK-aj.

XVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Mistrzostwa Polski Juniorów w 
Kajakarstwie Klasycznym
Miejsce, termin, organizator:
Olimpiada Młodzieży i Mistrzostwa Polski Juniorów zostaną rozegrane na torze 
regatowym MALTA w Poznaniu, w dniach 06-09.08.2010r. Organizatorami są: PZKaj, 
Komitet Organizacyjny XVI OOM: Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu.
Uczestnictwo:
W Olimpiadzie Młodzieży startują juniorzy młodsi urodzeni w latach 1994-1995.
W Mistrzostwach Polski Juniorów startują zawodnicy urodzeni w latach 1992-1993.
Juniorzy mają prawo startu w trzech konkurencjach, natomiast juniorzy młodsi mają 
prawo startu tylko w dwóch konkurencjach. Prawo startu mają tylko zawodnicy 
zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego.
Konkurencje:
Juniorzy 1992-1993

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 1992-1993
500 m K-1, K-2, K-4
1000 m K-1, K-2
5000 m K-1, K-2

Juniorzy młodsi 1994-1995
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 młodsze 1994-1995
500 m K-1, K-2, K-4
3000 m K-1, K-2

Ramowy program:
I dzień – 05.08.2010r (czwartek) godz. 19.00 – odprawa techniczna odbędzie się w sali 
konferencyjnej na torze regatowym „Malta”
II dzień – 06.08.2010r (piątek) od godz. 9.00 eliminacje w kolejności:
K-4 500m juniorów młodszych
C-4 500m juniorów młodszych
K-1 500m juniorów
C-1 500m juniorów
K-4 500m juniorek młodszych
K-1 500m juniorek
K-2 500m juniorów młodszych 
C-2 500m juniorów młodszych
K-2 500m juniorek młodszych

C-2 500m juniorów 
K-2 500m juniorów
K-4 500m juniorek
C-1 500m juniorów młodszych
K-1 500m juniorów młodszych
C-4 500m juniorów
K-4 500m juniorów
K-2 500m juniorek
Półfinały w kolejności eliminacji 
Od godz. 16.00 finały B i A w kolejności eliminacji
III dzień 07.08.2010r (sobota) od godz. 9.00 eliminacje w kolejności:
K-4 1000m juniorów młodszych
K-1 1000m juniorów
C-1 1000m juniorów
K-1 1000m juniorek
K-2 1000m juniorów młodszych
C-2 1000m juniorów młodszych
K-1 500m juniorek młodszych 
K-2 1000m juniorów
C-2 000m juniorów
K-2 1000m juniorek
K-1 1000m juniorów młodszych
C-1 1000m juniorów młodszych
K-4 1000m juniorów
Półfinały w kolejności eliminacji
Od godz. 16.00 finały B i A w kolejności eliminacji
IV dzień 08.08.2010r (niedziela) od godz. 9.00 wyścigi na długim dystansie:
K-2 5000m juniorek
K-1 5000m juniorek
K-2 5000m juniorów
K-1 5000m juniorów
C-2 5000m juniorów
C-1 5000m juniorów
K-2 3000m juniorek młodszych
K-1 3000m juniorek młodszych
C-2 5000m juniorów młodszych
C-1 5000m juniorów młodszych 
K-2 5000m juniorów młodszych
K-1 5000m juniorów młodszych
Podczas odprawy technicznej Sędzia Główny ma prawo zmienić program minutowy, 
ustalony na losowaniu.
Zgłoszenia, losowanie, odprawa:
Zgłoszenia imienne zawodników do udziału w regatach, na obowiązujących drukach, 
oddzielnie do OOM i MPJun., z listami zbiorczymi oraz z dopiskiem  „Zgłoszenia do 
OOM lub MPJun.” Należy wysłać na adres: Wielkopolski Związek Kajakowy, ul 
Reymonta 35, 60-791 Poznań, tel. 061 8666031 w 335, fax. 061 6612001, e-mail: 
wzkaj@wp.pl.  Losowanie odbędzie się w dniu 23.07.2010r. Ostateczny termin zgłoszeń
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upływa z rozpoczęciem losowania.
Odprawa kierowników ekip i sędziów odbędzie się w dniu 06.08.2010r. o godz. 19.00 w 
sali konferencyjnej na torze regatowym MALTA. Kierownicy ekip będą mogli odbierać 
program regat w miejscu odprawy od godz. 17.00.
Opłaty:
Za każdego zgłoszonego zawodnika (z listy zbiorczej) – 1 krotna wysokość 
obowiązującej diety (dotyczy tylko juniorów). Za dogłoszenie zawodnika – 10 krotna 
wysokość diety. Brak listy zbiorczej – 10 krotna wysokość diety. Vadium za protest – 10 
krotna wysokość diety. Vadium za odwołanie – 20 krotna wysokość 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 500m i 1000m , rozegrane zostaną finały A i B, jeżeli wystartuje minimum 18 
osad.
W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w konkurencjach K-1, K-2, C-1 i C-2 na 
dystansach 500m i 1000m, rozegrane zostaną finały A i B. W konkurencji K-4 na 
dystansach 500 i 1000m finały A i B zostaną rozegrane jeżeli  wystartuje minimum 18 
osad. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują medale. W zakresie  używania 
łodzi obowiązują przepisy dot. wymiarów i ciężaru. Kajaki z tworzyw sztucznych, 
biorące udział w wyścigach muszą posiadać sprawne komory wodoszczelne. 
Organizator umożliwia ważenie łodzi na torze regatowym w dniu 05.08.2010r. od godz. 
15.00. Numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca.
W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i w Mistrzostwach Polski Juniorów 
prowadzona będzie punktacja współzawodnictwa dzieci i młodzieży.
Różne:
Koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży pokrywa organizator (dot. zakwalifikowanych w grupie 260 zawodników). 
Koszty uczestników Mistrzostw Polski Juniorów pokrywają organizacje zgłaszające.
W sprawach dotyczących rezerwacji noclegów i wyżywienia pomocą służy organizator. 
Zamówienia należy składać na adres: Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu.

X Mistrzostwa Polski Juniorów i VII Mistrzostwa Polski Juniorów 
Młodszych w Kajak Polo
Miejsce, termin, organizator:
X Mistrzostwa Polski Juniorów i VII Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w kajak-
polo rozegrane zostaną w Kaniowie na Akwenie Żwirowni w dniach 14-15.08.2010 r.
Zgłoszenia, losowanie, odprawa:
Klub biorący udział w mistrzostwach ma prawo zgłosić dowolną liczbę zespołów w 
kategorii kobiet i mężczyzn. Każda zgłoszona drużyna może liczyć od 5 do 10 
zawodników. Zgłoszenia na obowiązujących drukach należy wysłać na adres: Polski 
Związek Kajakowy ul. Erazma Ciołka 17  01-445 Warszawa  fax. 022 877 24 60 email: 
sport@pzkaj.pl lub office@pzkaj.pl w terminie do 01.08.2010.
Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 13.08.2010 o godz. 19,00 na terenie UKS 
”SET” Kaniów – Żwirownia, obecność kierowników ekip obowiązkowa. Kontrola 
sprzętu zostanie przeprowadzona w dniu 13.08.2010 od godz.16,00-18,30 w miejscu 
wyznaczonym przez organizatora. Do Mistrzostw Polski zostanie dopuszczony sprzęt 
spełniający wymogi regulaminowe kajak-polo.

Sposób przeprowadzenia turnieju:
Mistrzostwa Polski juniorów i mistrzostwa Polski juniorów Młodszych zostaną 
przeprowadzone na dwóch boiskach o wymiarach: 35x23m. W przypadku zgłoszenia 
z jednego klubu więcej niż jednej drużyny organizator wyposaży 
zawodników(obowiązek dostarczenia zdjęć zawodników wraz ze zgłoszeniem) w 
identyfikatory upoważniające do wpłynięcia na boisko. System rozgrywek zostanie 
podany podczas odprawy technicznej uzależniony on jest od ilości zgłoszonych drużyn. 
Najlepsze zespoły z IX Mistrzostw Polski Juniorów i VI Mistrzostw Polski Juniorów 
Młodszych zostaną rozstawione do odpowiedniej grupy.
Uczestnictwo:
W Mistrzostwach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 1992-1993 w kategorii 
juniorów oraz 1994-1995 w kategorii juniorów młodszych zgłoszonych do PZKaj 
i posiadający dokumentację zgodną z regulaminem PZKaj ( licencja, aktualne badania).
Opłaty:
Za każdy zgłoszony zespół:
50 zł za drużynę w przypadku pełnego zgłoszenia do dwóch kategorii wiekowych ( tj. do 
kategorii juniorów młodszych chłopców i dziewcząt oraz do kategorii juniorów 
chłopców i dziewcząt)
100 zł za drużynę w przypadku mniejszej ilości zgłoszeń.
Płatne w terminie do 31.07.2010 na konto Bank Śląski o/Czechowice-Dziedzice 97 
10501256 1000 0022 1862 0983 ( jest to warunek przyjęcia zgłoszenia i rozlosowania 
drużyny). Vadium za odwołanie wynosi 20 krotna wysokość diety.
Różne:
Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizacje zgłaszające. Organizator 
oferuje pomoc w rezerwacji noclegów i wyżywienia. Zamówienia należy składać na 
adres UKS ”SET” Kaniów ul. Batalionów Chłopskich 15 43-512 Kaniów email: 
kanu2002@wp.pl 
Noclegi na Polu namiotowym-bez opłat 
Całodzienne wyżywienie można zamówić przez uprzednie zgłoszenie u organizatora do 
dnia 09.08.2010.
Koszty organizacji imprezy pokrywa PZKaj.
Mistrzostwa zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami kajak-polo.
Sędzia główny zostanie wyznaczony przez  Kolegium Sędziów PZKaj. Sędziowie 
meczy zostaną podani na odprawie sędziowskiej w dniu 13.08.2010 po odprawie 
technicznej.
Sędziowie są zobowiązani do posiadania ubiorów i wyposażenia zgodnego z przepisami 
kajak-polo.
Trzy pierwsze drużyny w każdej kategorii otrzymają medale.

XIII Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajak Polo
1.Miejsce, termin, organizator:
XII Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajak Polo rozegrane zostaną w dniach 21-
22.08.2010r  w Choszcznie. Organizatorem jest LUKS „Wodniak” Choszczno
2.Uczestnictwo:
W mistrzostwach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 1995r i starsi (w kategorii 
kobiet i mężczyzn), zgłoszeni do PZKaj i posiadający dokumentację zgodną                    
z regulaminem PZKaj (licencję, aktualne badania lekarskie).
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3.Zgłoszenia, losowanie, odprawa:
Klub biorący udział w mistrzostwach ma prawo zgłosić dowolną ilość zespołów w 
kategorii kobiet i mężczyzn. Każda zgłoszona drużyna może liczyć od 5 do 10 
zawodników. Zgłoszenia na obowiązujących drukach należy wysłać na adres: Polski 
Związek Kajakowy, ul Erazma Ciołka 17, 01-445 Warszawa, fax. 8772460,                           
e-mail:sport@pzkaj.pl lub office@pzkaj.pl w terminie do 05.08.2010. Odprawa 
techniczna odbędzie się w dniu 20.08.2009r o godz. 19:00 w Centrum Rekreacyjno 
Sportowym w Choszcznie ul. Promenada 1. Kontrola sprzętu zostanie przeprowadzona 
w dniu 20.08.2010r w godz. 15:00-18:00 w miejscu wyznaczonym przez organizatora. 
Do mistrzostw zostanie dopuszczony sprzęt, który spełnia wymogi regulaminowe.
4.Sposób przeprowadzenia turnieju:
XIII Mistrzostwa Polski Seniorów zostaną przeprowadzone na dwóch boiskach               
o wymiarach 35m na 23m. W przypadku zgłoszenia z klubu więcej niż jednej drużyny, 
organizator mistrzostw wyposaży zawodników w identyfikatory, które będą 
upoważniały do wpływania na boisko. W związku z tym łącznie ze zgłoszeniem drużyn 
do mistrzostw, klub zobowiązany jest do wysłania zdjęć zgłaszanych zawodników. 
System rozgrywek zostanie podany podczas odprawy technicznej  uzależniony jest            
od ilości zgłoszeń. Najlepsze zespoły z XII Mistrzostw Polski zostaną rozstawione           
do odpowiednich grup.
5.Opłaty:
za każdy zgłoszony zespół 100zł płatne w terminie do 05.08.2010 na konto organizatora 
PKO BP 44102048670000170200766865  (jest to warunek przyjęcia zgłoszenia i 
rozlosowania drużyny w programie zawodów). Vadium za odwołanie 20 krotna 
wysokość diety.
Różne:
Organizator służy pomocą w rezerwacji noclegów i wyżywienia 
Kontakt: tel. 506 198 718 lub watek1975@wp.pl
pole namiotowe na terenie LUKS „Wodniak” - bez opłat.
Koszty organizacji imprezy pokrywa PZKaj. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone 
zgodnie  z obowiązującymi przepisami kajak polo. Sędzia Główny zostanie wyznaczony 
przez Kolegium Sędziów PZKaj. Sędziowie prowadzący gry będą wyznaczeni na 
odprawie sędziowskiej w dniu 20.08.2010 (po odprawie technicznej). Sędziowie 
prowadzący gry zobowiązani są do posiadania ubiorów oraz wyposażenia 
sędziowskiego zgodnych  z regulaminem Kajak Polo.
Trzy pierwsze drużyny w każdej kategorii otrzymują medale.

XXIV Otwarte Mistrzostwa Polski w Maratonie Kajakowym
Termin, miejsce, organizator:
 Otwarte Mistrzostwa Polski odbędą się w dniach 04-05.09.2010r. w Ostródzie. 
Organizatorem na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego jest Klub Sportowy 
„SOKÓŁ” Ostróda.
Uczestnictwo:
Zawody zostaną przeprowadzone „otwarte” tzn. prawo startu mają osady polskie                 
i zagraniczne oraz zawodnicy zrzeszeni i nie zrzeszeni. Do Mistrzostw Polski, każdy 
klub może zgłosić dowolną ilość osad. Zawodnicy startujący w kat. senior i junior mają 
prawo startu w dwóch konkurencjach, pozostali w jednej konkurencji.
W kategorii mężczyzn i kobiet prawo startu mają juniorzy, a w kategorii juniorów –
juniorzy młodsi.

Konkurencje wyczynowe:
Mężczyźni 30,1km K-1,K-2 w tym 6 przenosek
Mężczyźni 25,8km C-1,C-2 w tym 5 przenosek
Kobiety 25,8km K-1,K-2 w tym 5 przenosek
Juniorzy 21,5km K-1,K-2,C-1,C-2 w tym 4 przenoski 
Juniorki 21,5km K-1,K-2 w tym 4 przenoski
Juniorzy mł. 17,2km K-1,K-2,C-1,C-2 w tym 3 przenoski
Juniorki mł. 17,2km K-1,K-2 w tym 3 przenoski 
Konkurencje rozgrywane w ramach upowszechniania kajakarstwa:
Młodzicy 8,6km K-1,K-2,C-1,C-2 w tym 1 przenoska
Młodziczki 8,6km K-1,K-2 w tym 1 przenoska
Konkurencje weteranów 35 lat i starsi
Mężczyźni 17,2km K-1,C-1 w tym 3 przenoski 
Kobiety 17,2km K-1 w tym 3 przenoski
Szczegółowy opis trasy wyścigów, zostanie przesłany w odrębnym komunikacie. 
Program:
I dzień regat 04.09.2010r (sobota)
09.00- odprawa techniczna
11.00- start do I konkurencji 
K-1 mężczyzn
K-1 kobiet
C-1 mężczyzn
K-2 juniorów (1992-1993)
K-2 juniorek (1992-1993)
C-2 juniorów (1992-1993)
K-1 juniorów młodszych (1994-1995)
K-1 juniorek młodszych (1994-1995)
C-1 juniorów młodszych (1994-1995)
K-2 młodzików (1996-1997)
K-2 młodziczek (1996-1997)
C-2 młodzików (1996-1997)
K-1 weteranów
C-1 weteranów
II dzień regat 05.09.2010r. (niedziela)
K-2 mężczyzn
K-2 kobiet
C-2 mężczyzn
K-1 juniorów (1992-1993)
K-1 juniorek (1992-1993)
C-1 juniorów (1992-1993)
K-2 juniorów młodszych (1994-1995)
K-2 juniorek młodszych (1994-1995)
C-2 juniorów młodszych (1994-1995)
K-1 młodzików (1996-1997)
K-1 młodziczek (1996-1997)
C-1 młodzików (1996-1997)
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Zgłoszenia, losowanie, odprawa:
Zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach z listą zbiorczą należy przesłać na adres: 
Polski Związek Kajakowy ul. Erazma Ciołka 17, 01-445 Warszawa, tel./fax. 8374059, 
8371470, fax. 8772460, e-mail office@pzkaj.pl lub sport@pzkaj.pl do dnia 20.08.2010r.
Losowanie odbędzie się w dniu 20.08.2010r.o godz.15.00. 
Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 04.09.2010r. , o godz. 09.00 na przystani KS. 
Sokół w Ostródzie.
Opłaty: 
Za każdego zawodnika w kategorii seniorów, juniorów i juniorów młodszych (z listy 
zbiorczej) 1-krotna wysokość obowiązującej diety, natomiast w pozostałych 
konkurencjach 50% wysokości obowiązującej diety. Za dogłoszenie zawodnika            
10-krotna wysokość diety. Vadium za protest 10-krotna wysokość diety. Vadium                       
za odwołanie 20-krotna wysokość diety.
Różne:
Do startu dopuszczone będą kajaki spełniające wymogi regulaminowe (długość, ciężar
i posiadające zabezpieczenie przed zatonięciem). Obowiązkowa kontrola łodzi w dniu 
04.09.2010r. od godz. 8.00
Każdy zgłoszony zawodnik w konkurencjach wyczynowych musi posiadać 
dokumentację zgodnie z pkt. 4.1.2.
Uczestnicy konkurencji weteranów będą dopuszczeni do startu po przedstawieniu 
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w maratonie 
kajakowym, ubezpieczenia i karty pływackiej. Konkurencje mistrzowskie dochodzą do 
skutku przy minimum 4 osadach, które zameldują się u startera gotowe do wyścigu.
Zawodnicy osad z konkurencji, które nie doszły do skutku mają prawo być dogłoszeni do 
innych konkurencji bez dodatkowych opłat. Wszystkie sprawy techniczne – trasa, start, 
„przenoski”, nawroty itp. omówione zostaną na odprawie technicznej w dniu 
04.09.2010r. Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizacje zgłaszające – 
organizator służy pomocą w rezerwacji noclegów i wyżywienia. Zamówienia należy 
składać w terminie do 15.08.2010r. na adres Klubu Sportowego „SOKÓŁ” w Ostródzie
Koszty organizacyjne mistrzostw pokrywają PZKaj i organizator. Polski Związek 
Kajakowy zabezpiecza medale tylko dla konkurencji wyczynowych (w kategoriach 
seniorów, juniorów i juniorów młodszych). 
W sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy Regulaminu 
Kajakowych Biegów Maratońskich.
Uwaga!
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, na podstawie decyzji 
Sędziego Głównego, zawodnicy dopuszczeni zostaną do startu w kamizelkach 
asekuracyjnych (kamizelki muszą zabezpieczyć organizacje zgłaszające). Decyzja 
powyższa może dotyczyć wszystkich zawodników regat lub wybranych grup 
wiekowych.

62 Mistrzostwa Polski Seniorów w Slalomie Kajakowym
1. Organizator:
- na zlecenie Zarządu PZKaj Ludowy Klub Kajakowy Drzewica, który winien 
przestrzegać wymogów regulaminu slalomu i zjazdu kajakowego PZKaj.,
a w szczególności załącznika „Instrukcja dla organizatorów zawodów”
2. Nazwa i rodzaj zawodów:
- 62 Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w Slalomie Kajakowym” /IMPS /
- zawody mistrzowskie.
Konkurencję objętą programem uzna się za mistrzowską (dającą tytuł Mistrza Polski), 
jeżeli startuje w niej co najmniej:
- w konkurencji indywidualnych - 6 osad (nawet z jednego klubu),
- w konkurencjach zespołowych - 3 zespoły (nawet z jednego klubu)
3. Miejsce i termin: 
 - tor slalomowy w Drzewicy, 18 – 19 września 2010 r.
4. Sprzęt:
a) kajaki jednoosobowe slalomowe K-1
b) kanadyjki jednoosobowe slalomowe C-1
c) kanadyjki dwuosobowe slalomowe C-2
Uwaga: - sprzęt winien spełniać wszystkie wymogi określone regulaminami slalomu 
PZKaj i ICF.
5. Konkurencje, dystans, liczba osad:
a) K-1, C-1, C-2 - slalom indywidualny seniorów /ur. 1991 i starsi/,
b) K-1, - slalom indywidualny seniorek /ur. 1991i starsze/,
c) 3 x K-1, 3 x C-1, 3 x C-2 - slalom zespołowy mężczyzn,
d) 3 x K-1 - slalom zespołowy kobiet
Istnieje możliwość startu w konkurencji C-1 kobiet. W żadnej konkurencji nie mogą 
startować „mixty”.
W mistrzostwach mogą startować juniorzy młodsi (juniorki młodsze) i juniorzy 
(juniorki) posiadający licencje zawodnicze PZKaj.
6. Trasa slalomu:
- z opisem trasy slalomu lub jej mapką, kierownicy drużyny zostaną zapoznani na 
pierwszej odprawie z sędzią głównym 17.09.2010 r. /piątek/ o godz. 18.00 w budynku 
LKK Drzewica koło toru slalomowego.
7. Rozkład biegów i ich kolejność:
IMPS rozgrywane są w ciągu kolejnych 2 dni, przy zachowaniu następującej kolejności 
konkurencji:
- I dzień – eliminacje we wszystkich konkurencjach i dwa przejazdy zespołów
- II dzień – półfinały i finały Mistrzostw Polski Seniorów we wszystkich konkurencjach
Szczegółowy program minutowy zostanie wręczony kierownikom drużyn na pierwszej 
odprawie z sędzią głównym (patrz pkt.6)
8. Uczestnictwo i warunki bezpieczeństwa:
- patrz pkt. 8 „67 IMP w Zjeździe - słowo „zjazd” zastępuje się słowem slalom.
UWAGA: do półfinału kwalifikuje się 20 osad / jeżeli jest mniej to wszystkie/ do finału 
10 osad. Jeżeli w kwalifikacjach startuje 10 osad dwie  ostatnie osady nie uzyskują prawa 
startu w finale. W przypadku sześciu osad i mniej wszyscy uzyskują kwalifikacje do 
finału. W konkurencjach zespołowych I wyścig /przejazd/ jest wyścigiem półfinałowym. 
Do finału kwalifikuje się połowa  zespołów z półfinału , nie mniej niż 5.
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O kolejności miejsc / indywidualnych i zespołowych/ decyduje wynik z finału.
9. Miejsce i termin składania zgłoszeń:
Zgłoszenia osad winny kluby dokonywać na obowiązujących wzorach, oddzielnie dla 
każdej osady i konkurencji i dostarczyć organizatorowi najpóźniej na 30 minut przed 
losowaniem. Przy wysyłaniu zgłoszeń pocztą, co najmniej na 7 dni przed terminem 
losowania, decyduje data stempla pocztowego.
Te same terminy obowiązują w zakresie dostarczenia organizatorowi /komisji do 
losowania/ dokumentacji zawodniczej.
Nie dotrzymanie wyżej wymienionych wymogów może spowodować, że osada nie 
będzie rozlosowana.
Zgłoszenia zespołów /x 3/, ogranicza się tylko do podania:
„Zespół I”, „Zespół II” lub „Zespół III”, bowiem imienne składy „zespołów” - 
kierownicy podadzą na obowiązujących drukach zgłoszeń do 1 godz. po zakończeniu 
danej konkurencji indywidualnej.
10. Miejsce i termin losowania: 
Losowanie kolejności startów poszczególnych konkurencji odbędzie się 14.09.2010 r. 
/wtorek/ o godzinie 1600 w biurze Ludowego Klubu Kajakowego , ul. Braci 
Kobylańskich 51,e-mail: biuro@lkkdrzewica.pl. Losowanie przeprowadzone zostanie 
przez „Komisję“ powołaną przez KS-PZKaj spośród sędziów powołanych w skład 
komisji sędziowskiej. 
W losowaniu musi uczestniczyć kierownik techniczny mistrzostw.
Losowanie przeprowadzone zostanie przy uwzględnieniu reprezentowanego przez 
zawodnika /czkę/ poziomu sportowego wykładnik: aktualnie posiadana klasa sportowa, 
uzyskana w kajakarstwie górskim/ to znaczy - najpierw startuje grupa najsłabszych „I“, 
następnie średnich „II“, a na końcu najlepszych „III“.
11. Mierzenie i ważenie łodzi, sprawdzanie wyporności kamizelek ratunkowych:
- jest obowiązkowe i odbędzie się w dniu 17.09.2010.
12. Opłaty i kary:
- opłata za zgłoszenie do startu każdej osady wynosi 1-krotną wysokość obowiązującej 
diety.
- „Vadium” za złożony protest w czasie zawodów wynosi 100,- zł
Opłatę za zgłoszenia winien wyegzekwować organizator od klubów w dniu losowania - 
pod rygorem nie rozlosowania zawodnika.
13. Zasady punktacji:
mistrzostwa oceniane będą w konkurencjach indywidualnych i zespołowych.
14. Nagrody:
W konkurencjach indywidualnych i zespołowych za zajęcie:
- 1 miejsca: - tytuł Mistrza Polski na rok 2010 i „złoty medal”
- 2 i 3 miejsca: medale: srebrny i brązowy.
Podczas ceremonii wręczania medali - zawodników obowiązuje bezwzględnie ubiór 
sportowy. Zawodnik, który nie zgłosi się po odbiór medalu na podium - medalu nie 
otrzyma. 
15. Koszty i ich finansowanie:
- wszelkie koszty organizacyjne zawodów - pokrywa organizator.
16. Komisja sędziowska:
- pełny skład komisji sędziowskiej zostanie podany w osobnym biuletynie „Kolegium 
Sędziów PZKaj”

Pierwsza odprawa komisji sędziowskiej odbędzie się 18.09.2010. /sobota/ o godz. 800 
w biurze LKK Drzewica
17. Zakwaterowanie i wyżywienie:
- wszelkie sprawy związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem zawodników, zarówno 
przed jak i w czasie mistrzostw kluby załatwiają i pokrywają we własnym zakresie.
18. Sprawozdawczość:
sędzia główny mistrzostw, przesyła sprawozdanie z zawodów najpóźniej do 7 dnia po 
zakończeniu regat, do adresatów wymienionych w „uwagach” przedmiotowego 
sprawozdania, którego druki otrzyma od KS PZKaj.
19. Uwagi końcowe:
- do ewentualnych spraw, które nie są omówione niniejszą zapowiedzią, a mogą mieć 
miejsce w czasie rozgrywania mistrzostw, mają zastosowanie odpowiednie punkty 
regulaminu Mistrzostw Polski w slalomie kajakowym PZKaj oraz regulaminu slalomu 
kajakowego PZKaj.

„XIII Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Slalomie Kajakowym 
o Puchar PKOL
1. Organizator:
na zlecenie PKOL i PZK KS „Start” Nowy Sącz, który winien przestrzegać instrukcji dla 
organizatora regat PZKaj. 
2. Miejsce i termin:
- stadion kajakowy w Wietrznicy, 25 - 26 września 2010 r.
3. Nazwa i rodzaj zawodów: 
- „Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Slalomie Kajakowym” w konkurencjach 
indywidualnych.. Zawody punktowane będą również drużynowo – Puchar PKOL.
4. Konkurencje, trasa, liczba osad:
- K-1, C-1, C-2 mężczyzn (roczniki 1988,1989,1990 i 1991) K-1 kobiet (roczniki 
1988,1989,1990 i 1991)
- z opisem trasy slalomu kierownicy drużyn zostaną zapoznani na pierwszej odprawie      
z sędzią głównym, która odbędzie się w dniu 26.09.2010 r. o godz. 9.00 , w budynku przy 
trasie slalomu.
5. Miejsce i termin losowania: 
- losowanie kolejności startów odbędzie się 21.09.2010 o godz. 16.00 w budynku klubu 
KS „Start” w Nowym Sączu ul. Kościuszki 2.
 Zgłoszenia kierować na adres : 33-300 Nowy Sącz ul. Kościuszki 2 
tel. / fax/: 18 442 14 02 do 20.09.2010 r. lub dostarczyć organizatorowi najpóźniej na 30 
minut przed losowaniem.
7. Komisja sędziowska: 
- komisja sędziowska zostanie powołana przez KS - PZKaj,
- pierwsza odprawa odbędzie się 26.09.2010 o godz. 930 , w budynku przy trasie 
slalomu.
8. Opłaty:
- opłata za zgłoszenie osady wynosi 15,00,- zł 
- opłaty winien wyegzekwować organizator pod rygorem dyskwalifikacji osady.
9. Nagrody: 
za zajęcie pierwszego miejsca złoty medal i tytuł „Młodzieżowego Mistrza Polski”
- za zajęcie 2 i 3 miejsca medale srebrny i brązowy
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- za zajęcie pierwszego miejsca w punktacji klubowej „Puchar Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego”
- za zajęcie 2 i 3 miejsca pamiątkowe puchary.
10.Punktacja
Zasady punktacji: do punktacji klubowej zaliczane będą punkty uzyskane przez osady 
wg  tabeli PZK.
11. Uwagi końcowe:
Do półfinału kwalifikuje się 20 osad/ jeżeli jest mniej to wszystkie/ do finału 10 osad. 
Jeżeli w półfinale  startuje 10 osad dwie ostatnie osady nie uzyskują prawa startu w 
finale. 
W przypadku ośmiu osad i mniejszej ilości, wszyscy uzyskują kwalifikacje do finału.     
O kolejności miejsc decyduje wynik z finału. W przypadku małej ilości startujących osad 
sędzia główny może dopuścić do startu innych zawodników, którzy startowali                
w Pucharze Polski. O kolejności decydują wyniki z kwalifikacji - w pozostałych 
kwestiach obowiązują regulaminy slalomu PZKaj.

67 Indywidualne Mistrzostwa Polski w Sprincie i Zjeździe Kajakowym
1. Organizator:
- na zlecenie Zarządu PZKaj - KS „Pieniny” Szczawnica , który winien przestrzegać 
wymogów „instrukcji” dla organizatorów zawodów, stanowiącej załącznik do 
regulaminu slalomu i zjazdu kajakowego.
2. Nazwa i rodzaj zawodów:
„67 Indywidualne Mistrzostwa Polski w Sprincie i Zjeździe Kajakowym Seniorów 
i Juniorów „ na rok 2010 - mistrzowskie.
Konkurencję objętą programem uzna się za mistrzowską (dającą tytuł Mistrza Polski), 
jeżeli startują w niej co najmniej:
- w konkurencjach indywidualnych - 6 osad (nawet z 1 klubu),
- w konkurencjach zespołowych x 3 - 3 zespoły (nawet z 1 klubu),
równocześnie obowiązują pkt. 7.1.7 i 7.1.8 „Regulaminu Mistrzostw Polski w Zjeździe 
Kajakowym”.
Organizator przeprowadzi Mistrzostwa Polski Weteranów o których poinformuje 
w osobnym komunikacie.
3. Miejsce i termin:
- rzeka Dunajec w Szczawnicy 01 -03 października 2010 r.
4. Sprzęt:
a) kajaki jednoosobowe zjazdowe - K-1
b) kanadyjki jednoosobowe zjazdowe - C-1
c) kanadyjki dwuosobowe zjazdowe - C-2
Uwaga: - sprzęt powinien spełniać wszystkie wymogi określone regulaminem slalomu 
i zjazdu PZKaj i ICF.
5. Konkurencje, dystans, liczba osad:
a) K-1, C-1, C-2 sprint indywidualny /open/, na dystansie od 200-500 metrów
b) K-1 sprint indywidualny kobiet /open/, na dystansie od 200-500 metrów
c) K-1, C-1, C-2 zjazd indywidualny seniorów /ur.1991 i starsi/ i juniorów (rocznik 92-
95), na dystansie około 4,5 km.
d) K-1 zjazd indywidualny seniorek /ur. 1991 i starsze/ i juniorek (rocznik 92 - 95), na 
dystansie około 4 km.

e) 3 x K-1, 3 x C-1, 3 x C-2 zjazd zespołowy /x 3/ mężczyzn - /w zespole mogą startować 
seniorzy z juniorami/, dystansie około 4,5 km 
f) 3 x K-1 zjazd zespołowy /x 3/ kobiet /w zespole mogą startować seniorki razem z 
juniorkami/, dystans 4 km.
Do każdej konkurencji indywidualnej i zespołowej Mistrzostw Polski w Zjeździe klub 
może zgłosić dowolną liczbę osad.
Zespoły /x 3/ mogą składać się wyłącznie z zawodników /czek/, którzy startowali 
w konkurencjach indywidualnych.
6. Trasa zjazdu:
- z opisem trasy sprintu i zjazdu lub jej mapką /wymagana jest skala trudności wody III/, 
kierownicy drużyn zostaną zapoznani na pierwszej odprawie z sędzią głównym, która 
odbędzie się 31.09.2010 r. w budynku klubowym KS „Pieniny” Szczawnica 
o godzinie 18,00.
7. Rozkład biegów i ich kolejność:
IMP w sprincie i zjeździe  rozgrywane są w ciągu kolejnych 3 dni, przy zachowaniu 
następującej kolejności konkurencji:
- I dzień (01.010.10) rozkład i kolejność biegów sprinterskich organizator poda na 
odprawie kierowników ekip
- II dzień (02.10.10) wszystkie konkurencje indywidualne
- III dzień (03.10.10) wszystkie konkurencje zespołowe /x 3/.
Szczegółowy program minutowy zostanie wręczony kierownikom drużyn na odprawie 
z sędzią głównym /patrz pkt. 6/.
Uwaga: - organizator przewiduje wspólny start seniorów z juniorami w konkurencjach 
indywidualnych zjazdu. Dotyczy to również konkurencji indywidualnych seniorek 
i juniorek.
8. Uczestnictwo i warunki bezpieczeństwa:
- prawo startu w Mistrzostwach Polski w Sprincie i Zjeździe, mają zawodnicy /czki/, 
spełniający warunki wiekowe, zgłoszeni do PZKaj i legitymujący się licencją 
zawodniczą z aktualnymi wpisami: klasy sportowej oraz posiadający aktualne badania
i kartę pływacką. Zawodnicy muszą posiadać licencję PZK.
Zawodnik (zawodniczka) może startować w więcej niż jednej konkurencji 
indywidualnej i tylko w jednej konkurencji zespołowej /x 3/. Zawodnik / czka/ musi 
zgłosić się na starcie na 5 minut przed swoim wyznaczonym czasem startu /start 
„trzymany“/.
Kluby zobowiązane są zabezpieczyć zawodników i łodzie zgodnie z wymogami 
„regulaminu slalomu i zjazdu kajakowego“ PZKaj i ICF. Wszyscy zawodnicy /czki/ 
muszą nosić: kask ochronny i kamizelkę asekuracyjną /piersiowo-plecową/.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i winni być ubezpieczeni przez 
macierzyste kluby. Natomiast, organizator zobowiązany jest do zapewnienia na trasie 
zjazdu, możliwie jak najlepszych warunków bezpieczeństwa /ratownicy/ i opieki 
lekarskiej. Wymogi te ciążą na organizatorze zgodnie z postanowieniami regulaminu 
slalomu i zjazdu kajakowego PZKaj i ICF.
9. Miejsce i termin składania zgłoszeń:
- zgłoszenia osad winny kluby dokonywać na obowiązujących wzorach, wypełnionych 
pismem maszynowym, oddzielnie dla każdej osady i konkurencji i dostarczyć 
organizatorowi najpóźniej na 30 minut przed losowaniem.
Przy wysyłaniu zgłoszeń pocztą (adres: KS „Pieniny ”, ul. Pienińska 13 tel.: 18 262 11 39
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co najmniej na 7 dni przed terminem losowania, decyduje data stempla pocztowego.       
Te same terminy obowiązują w zakresie dostarczenia organizatorowi /komisji do 
losowania/ dokumentacji zawodniczej.
Nie dotrzymanie wyżej wymienionych wymogów spowoduje, że zawodnik /czka/ lub 
osada nie będzie rozlosowana.
Zgłoszenia zespołów /x 3/, ogranicza się tylko do podania: „zespół I“, zespół II“ lub 
„zespół III“, bowiem imienne składy „zespołów“ - kierownicy podadzą na 
obowiązujących drukach zgłoszeń do 1 godz. po zakończeniu danej konkurencji 
indywidualnej.
10. Miejsce i termin losowania:
- losowanie kolejności startów poszczególnych konkurencji i grup wiekowych, odbędzie 
się 28 września 2010 (wtorek) o godzinie 1600 w budynku klubowym KS „Pieniny ” 
Szczawnica.
Losowanie przeprowadzone zostanie przez komisję powołaną przez KS PZKaj spośród 
sędziów powołanych w skład komisji sędziowskiej.
Losowanie przeprowadzone zostanie przy uwzględnieniu reprezentowanego przez 
zawodnika poziomu sportowego - wykładnik: aktualnie posiadana klasa sportowa, 
uzyskana w kajakarstwie górskim (tzn. najpierw startuje grupa najsłabszych „I“, 
następnie średnich „II“, 
a na końcu najlepszych „III“.
11. Mierzenie i ważenie łodzi, sprawdzanie wyporności kamizelek ratunkowych:
- jest obowiązkowe i odbędzie się w dniu, godzinie i miejscu podanym w osobnym 
komunikacie przez organizatora.
12. Opłaty i kary:
- opłata za zgłoszenie do startu każdej osady w MP wynosi 1-krotną wysokość 
obowiązującej diety
- „wadium” za złożony protest w czasie zawodów wynosi 100,- zł,
- opłatę za zgłoszenia winien wyegzekwować organizator od klubów w dniu losowania 
pod rygorem nie rozlosowania zawodnika.
13.Nagrody:
- w konkurencjach indywidualnych i zespołowych za zajęcie:
- 1 miejsca - tytuł Mistrza Polski na rok 2010 i „złoty medal”
- 2 i 3 miejsca - medale srebrny i brązowy
Podczas ceremonii wręczania medali - zawodników obowiązuje bezwzględnie ubiór 
sportowy. Zawodnik, który nie zgłosi się po odbiór medalu na podium - medalu nie 
otrzyma.
14. Koszty i ich finansowanie:
- wszelkie koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator.
15. Komisja sędziowska:
- pełny skład komisji sędziowskiej zostanie podany w osobnym biuletynie „Kolegium 
sędziów PZKaj”
- pierwsza odprawa komisji sędziowskiej odbędzie się 01.10.2010, godz. 900 w budynku 
klubowym  KS „Pieniny”, w Szczawnicy
17. Zakwaterowanie i wyżywienie:
- wszelkie sprawy związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem zawodników, zarówno 
przed, jak i w czasie mistrzostw, kluby załatwiają i pokrywają we własnym zakresie.

18. Sprawozdawczość:
- sędzia główny mistrzostw, przesyła sprawozdanie z zawodów najpóźniej do 7 dni po 
zakończeniu regat, do adresatów wymienionych w „uwagach” przedmiotowego 
sprawozdania, którego druki otrzyma od KS - PZK.
19. Uwagi końcowe:
- do ewentualnych kwestii spornych, które nie są omówione niniejszą zapowiedzią, 
a mogą mieć miejsce w czasie rozgrywania mistrzostw, mają zastosowanie odpowiednie 
punkty „Regulaminu Mistrzostw Polski w Zjeździe” oraz regulamin zjazdu PZKaj.
20. Zawody weteranów rozpoczną się po zakończeniu konkurencji mistrzowskich. 
Dla 3 najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach i 
kategoriach wiekowych / konkurencja K-1 mężczyzn / organizator przewidział 
pamiątkowe medale.

Mistrzostwa Polski Weteranów w Zjeździe Kajakowym.
1. Organizator: 
- na zlecenie Zarządu PZKaj - KS „Pieniny” Szczawnica , który winien przestrzegać 
wymogów „instrukcji” dla organizatorów zawodów, stanowiącej załącznik do 
regulaminu slalomu i zjazdu kajakowego. 
2. Nazwa i rodzaj zawodów: 
Mistrzostwa Polski Weteranów w Zjeździe Kajakowym
3. Miejsce i termin: 
- rzeka Dunajec w Szczawnicy 02 października 2010 r. 
4. Sprzęt: 
a) kajaki jednoosobowe zjazdowe - K-1 
b) kanadyjki jednoosobowe zjazdowe - C-1 
c) kanadyjki dwuosobowe zjazdowe - C-2 
5. Konkurencje, dystans, liczba osad:
a) K-1, zjazd indywidualny  weterani „seniorzy”/ur.1955 i starsi/, weterani „ juniorzy” 
(rocznik 1975 - 1956), na dystansie około 4 km. 
b) C-1, C-2 zjazd indywidualny weterani ur.1975 i starsi/ na dystansie około 4 km. 
d) K-1 zjazd indywidualny weteranek ur.1975 i starsze/ na dystansie około 4 km 
6. Trasa zjazdu: 
- z opisem trasy zjazdu lub jej mapką uczestnicy zapoznani zostaną na odprawie z sędzią 
głównym, która odbędzie się 02.10.2010 r. w budynku klubowym KS „Pieniny” 
Szczawnica po zakończeniu konkurencji seniorów i juniorów lub w inny sposób podany 
przez organizatora w dniu zawodów
7. Rozkład biegów i ich kolejność: 
- 02.10.10) wszystkie konkurencje indywidualne w kolejności: K-1 mężczyzn / obie 
grupy wiekowe/, C-2, C-1, K-1 kobiet
8. Uczestnictwo i warunki bezpieczeństwa: 
W Mistrzostwach Polski Weteranów w Zjeździe zawodnicy /czki/, startują na własną 
odpowiedzialność. Natomiast, organizator zobowiązany jest do zapewnienia na trasie 
zjazdu, możliwie jak najlepszych warunków bezpieczeństwa /ratownicy/ i opieki 
lekarskiej. Wymogi te ciążą na organizatorze zgodnie z postanowieniami regulaminu 
slalomu i zjazdu kajakowego PZKaj i ICF.



127 128

9. Miejsce i termin składania zgłoszeń:
- zgłoszenia można dokonać najpóźniej na 2 godziny przed startem., zgłoszenia pocztą 
kierować na adres: KS „Pieniny ”, ul. Pienińska 13 tel: 18 262 11 39
10.Nagrody:
- 1 miejsca tytuł Mistrza Polski Weteranów i „złoty medal”
- 2 i 3 miejsca - medale srebrny i brązowy
11. Koszty i ich finansowanie:
- wszelkie koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator.
12. Komisja sędziowska:
- pełny skład komisji sędziowskiej zostanie podany w osobnym biuletynie „Kolegium 
sędziów PZKaj”
13. Zakwaterowanie i wyżywienie:
- wszelkie sprawy związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem zawodników, zarówno 
przed, jak i w czasie mistrzostw, uczestnicy załatwiają i pokrywają we własnym zakresie.
14. Uwagi końcowe:
- do ewentualnych kwestii spornych, które nie są omówione niniejszą zapowiedzią,         
a mogą mieć miejsce w czasie rozgrywania mistrzostw, mają zastosowanie odpowiednie 
punkty „Regulaminu Mistrzostw Polski w Zjeździe” oraz regulamin zjazdu PZKaj.

Jesienna Ogólnopolska Konsultacja Szkoleniowa Seniorów i Juniorów
Cel:
Sprawdzenie przygotowania i wyselekcjonowanie grupy zawodników, którzy zostaną 
objęci przygotowaniami do regat międzynarodowych w roku 2011 i wyłonienie kadry 
narodowej Seniorów, Juniorów i Kadetów.
Miejsce, termin, organizator:
Konsultacje zostaną rozegrane w terminie 22 – 24.10.2010r. na torze regatowym             
w Wałczu. Organizatorem na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego jest Centralny 
Ośrodek Sportu w Wałczu.
Uczestnictwo:
W konsultacji startują zawodnicy wg kat. wiekowej na 2011r tj. seniorzy (ur. 1992               
i starsi), juniorzy (ur.1993-1994) i juniorzy młodsi (1995-1996) – obowiązkowo 
członkowie kadry narodowej, kadry wojewódzkiej juniorów i SMS-ów. Dopuszcza się 
zawodników z rocznika 1997, ale tylko medalistów w Mistrzostwach Młodzików 
PZKaj. Zawodnicy młodsi mają prawo startu w kategorii starszej – tylko na pisemny 
wniosek trenera kadry. Prawo startu mają tylko i wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do 
Polskiego Związku Kajakowego. 
Konkurencje.
1. Sprawdzian specjalistyczny na dystansach 2000m i 1000m.
2. Sprawdzian biegowy na dystansie 1500m.
3. Wyciskanie i dociąganie sztangi w czasie 2 minut, z obciążeniem 50% masy ciała 
mierząc pracę.
4. Podciąganie na drążku i opady na poręczach – maksymalna ilość powtórzeń, mierząc 
pracę.
Zgłoszenia, odprawa:
Zgłoszenia imienne, alfabetycznie tylko na liście zbiorczej z podaniem rocznika, łodzi i 
szkoły MS należy wysłać na adres: 
Polski Związek Kajakowy ul. Erazma Ciołka 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 zgłoszeń upływa 
z dniem 10.10.2010r. Przyjęci na konsultacje, ale z jakiegokolwiek powodu zgłoszeni po 
ostatecznym terminie, nie podlegają rozstawieniu. Kierownicy ekip mogą odbierać 
program konsultacji w dniu 22.10.2010r od godziny 17,00.
Ramowy program:
22.10.2010r (piątek) - godz. 20,00 odprawa techniczna
23.10.2010r (sobota)
1. Sprawdzian specjalistyczny na dystansach 2000m i 1000m.
2. Sprawdzian biegowy na dystansie 1500m.
3. Wyciskanie i dociąganie sztangi w czasie 2 minut, z obciążeniem 50% masy 
ciała./mierząc pracę/
4. Podciąganie na drążku i opady na poręczach – maksymalna ilość powtórzeń./mierząc 
pracę/
24.10.2010r (niedziela) / ciąg dalszy/
1. Wyciskanie i dociąganie sztangi w czasie 2 minut, z obciążeniem 50% masy 
ciała./mierząc pracę/
2. Podciąganie na drążku i opady na poręczach – maksymalna ilość powtórzeń./mierząc 
pracę/
Różne:
Do udziału w sprawdzianach będą dopuszczeni tylko zawodnicy, posiadający numery 
osobiste. Numery będą wydawane kierownikom ekip po odprawie technicznej, po 
wpłaceniu kaucji w wysokości 100,00zł za każdy numer.
Podczas konsultacji będzie prowadzona kontrola sprzętu specjalistycznego w zakresie 
ciężaru i niezatapialności.
Kajaki z tworzyw sztucznych, biorące udział w wyścigach muszą posiadać zamocowany 
materiał wypornościowy – zabezpieczający kajak przed zatonięciem, kanadyjki muszą 
posiadać sprawne komory wodoszczelne.
Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizacje zgłaszające. Koszt 
organizacji regat pokrywa Polski Związek Kajakowy.
W sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy nowego 
„Regulaminu Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego”. 
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Zasady powoływania do reprezentacji narodowej w kajakarstwie 
klasycznym.

I. Regaty Eliminacyjne Seniorów.

Mężczyźni kajakarze.
Liczba miejsc w reprezentacji narodowej – 12 miejsc, 9 zawodników według punktacji 
z rankingu (w tym zwycięzcy z 200 i 1000m) + 3 miejsca trenera

Mężczyźni kanadyjkarze.
Liczba miejsc w reprezentacji narodowej - 9 miejsc, 7 zawodników według punktacji 
z rankingu (w tym zwycięzcy z 200 i 1000m) + 2 miejsca trenera.
W przypadku kanadyjkarzy kolejność awansu do reprezentacji uzależniona jest również 
od strony wiosłowania.

Kobiety.
Liczba miejsc w reprezentacji narodowej - 11 miejsc, 9 zawodniczek według punktacji 
z rankingu (w tym zwycięzcy z 200 i 500m) + 2 miejsca trenera

Sposób przeprowadzenia regat.
Regaty Eliminacyjne Seniorów rozgrywane będą według obwiązujących przepisów 
Kajakarstwa Klasycznego. 
Najlepsi zawodnicy typowani przez trenera głównego danej grupy są rozstawieni i 
startują na torze 5 (ilość rozstawionych zawodników uzależniona jest od ilości wyścigów 
eliminacyjnych).

1. Awans do reprezentacji uzyskują:
Zwycięzcy biegów finałowych 
- kajakarze, zwycięzcy z K-1 200 i 1000 m. (zwycięzcy z biegów finałowych mają prawo 
do startu na K-1 w danej konkurencji).
- kanadyjkarze, zwycięzcy z C-1 200 i 1000 m. (zwycięzcy z biegów finałowych mają 
prawo do startu na K-1 w danej konkurencji).
- kajakarki, zwycięzcy z K-1 200 i 500 m. (zwycięzcy z biegów finałowych mają prawo 
do startu na K-1 w danej konkurencji).
2. Pozostałych reprezentantów powołuje się według kolejności zajętych miejsc w 
rankingu Regat Eliminacyjnych. Miejsca w rankingu są sumą 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 ukończenia biegu zawodnik nie otrzymuje punktów.
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Punktacja:

3. Dodatkowo na wniosek trenera Pion Szkolenia PZKaj może dokooptować do 
reprezentacji narodowej zawodników, którzy wg rankingu zajęli:
- kajakarze do 18 miejsca,
- kanadyjkarze do 18 miejsca,
- kajakarki do 15 miejsca.
4. W przypadku zdobycia przez zawodników takiej samej ilości pkt. decyzja                             
o zakwalifikowaniu zawodnika do reprezentacji należy do trenera danej grupy.
5. Po pierwszej eliminacji trener główny wyłania reprezentację, która przygotowuje się 
do startów w regatach międzynarodowych. O składach poszczególnych osad 
startujących na zawodach mistrzowskich decydują trenerzy danej grupy.
6. W drugiej eliminacji (Mistrzostwa Polski Seniorów) punkty zostają przyznane według 
tych samych zasad. Końcową punktację tworzy suma punktów z pierwszej i drugiej 
eliminacji, z której trener główny wyłoni grupę zawodników do dalszego szkolenia. W 
konsekwencji z w/w zawodników Trener Główny wyłoni osady do głównych startów.
7. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd PZKaj zastrzega sobie prawo do podjęcia innej 
decyzji.
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II. Kadra Młodzieżowa 

1. Mężczyźni kajakarze
Liczba miejsc w reprezentacji narodowej –10 miejsc, 8 zawodników według punktacji 
z rankingu (w tym zwycięzcy z 200, 500 i 1000m) + 2 miejsca trenera
Takie same zasady jw. 
Punktacja według miejsc w kategorii młodzieżowców.

2. Mężczyźni kanadyjkarze
Liczba miejsc w reprezentacji narodowej - 8 miejsc, 6 zawodników według punktacji           
z rankingu (w tym zwycięzcy z 200, 500 i 1000m) + 2 miejsca trenera.
Punktacja według miejsc w kategorii młodzieżowców.

3. Kobiety kajakarki
Liczba miejsc w reprezentacji narodowej - 8 miejsc, 6 zawodników według punktacji 
z rankingu (w tym zwycięzcy z 200, 500 i 1000m) + 2 miejsca trenera.
Takie same zasady kwalifikacji jak do Kadry Narodowej Kobiet. 
Punktacja według miejsc w kategorii młodzieżowców.

III. Regaty Eliminacyjne Juniorów.
Rozgrywane jak w sezonie 2009. 
Punktacja i ranking jak u seniorów

Juniorzy Kajakarze 
Liczba miejsc w reprezentacji narodowej - 12 miejsc, 10  zawodników według punktacji 
z rankingu (w tym zwycięzcy z 500 i 1000m) + 2 miejsca trenera.

Juniorzy Kanadyjkarze
Liczba miejsc w reprezentacji narodowej - 9 miejsc, 7 według punktacji 
z rankingu (w tym zwycięzcy z 500 i 1000m) + 2 miejsca trenera.
W przypadku kanadyjkarzy kolejność awansu do KN uzależniona jest również od strony 
wiosłowania.

Juniorki Kobiety
Liczba miejsc w reprezentacji narodowej - 11 miejsc, 9 zawodników według punktacji 
z rankingu (w tym zwycięzcy z 500 i 1000m) + 2 miejsca trenera.

Licencje klubowe.

REGULAMIN
 nadania licencji klubom zrzeszonym w Polskim Związku Kajakowym
Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym
Art. 6.
1. Uczestnictwo klubu sportowego w sporcie kwalifikowanym w danej dyscyplinie 
sportu wymaga posiadania przez ten klub licencji. Licencję przyznaje właściwy Polski 
Związek Sportowy.

2. Do wniosku o przyznanie licencji należy dołączyć:
1) Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji 
właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego;
2) Odpis statutu lub umowy spółki - w przypadku klubu sportowego działającego jako 
osoba prawna albo klubu sportowego, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 18 
stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późniejszymi 
zm.2));
3) Pisemne zobowiązanie klubu sportowego do przestrzegania statutu i regulaminów 
polskiego związku sportowego oraz międzynarodowych organizacji sportowych.
3. Warunki i tryb przyznawania i pozbawiania licencji są określane w regulaminach 
właściwego polskiego związku sportowego.
4. Polski Związek sportowy prowadzi ewidencję przyznanych licencji.
5. Polski Związek sportowy może pobierać opłatę za przyznanie licencji w wysokości 
nie przekraczającej kosztów jej przyznania.
6. Polski Związek sportowy może pozbawić klub sportowy licencji, jeżeli przez okres 
kolejno po sobie następujących 3 lat klub sportowy lub żaden z zawodników 
zrzeszonych w tym klubie, nie bierze udziału we współzawodnictwie sportowym.
7. W sprawach przyznawania i pozbawiania licencji od orzeczeń polskiego związku 
sportowego klubowi sportowemu przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu 
administracyjnego

Klub chcący otrzymać licencję powinien dostarczyć do Komisji Klasyfikacji i Licencji 
PZK następujące dokumenty:
Wypełnioną Kartę Ewidencyjną Klubu (dołączony druk – podpisany przez osoby 
upoważnione do reprezentowania klubu)
Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji 
właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego;
Odpis statutu lub umowy spółki - w przypadku klubu sportowego działającego jako 
osoba prawna albo klubu sportowego, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 18 
stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej 
4. Kserokopię dowodu wniesienia opłaty składki członkowskiej na rzecz PZK
5. Kserokopię dowodu wniesienia opłaty za przyznanie licencji.
Wszystkie ww. dokumenty lub ich kserokopie (pkt 2,3,4) potwierdzone za zgodność 
z oryginałem należy przesłać listem poleconym na adres:

Komisja Klasyfikacji i Licencji
85-204 Bydgoszcz 4
skr.pocz.2

W miarę możliwości proszę dosłać elektronicznie Kartę Klubu na adres: 
kosiakpzk@autograf.pl

Uwagi końcowe
Licencje przyznaje Komisja Klasyfikacji i Licencji a zatwierdza Zarząd PZK.
Licencję przyznaje się na czas określony, tj. do końca roku kalendarzowego, w którym 
odbywają się letnie Igrzyska Olimpijskie.
Po upływie okresu, o którym mowa w pkt 2 klub musi złożyć wniosek do Komisji
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Klasyfikacji i Licencji o aktualizację licencji. 
Polski Związek Kajakowy za przyznanie licencji klubowej pobiera opłatę w wysokości 
100 PLN. 
5. Komisja może odmówić przyznania licencji, jeżeli wnioskodawca nie spełnił 
określonych powyżej warunków, a braki nie zostały usunięte mimo wskazania ich 
uzupełnienia w określonym terminie. 
6. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia. Komisja Klasyfikacji i Licencji 
prowadzi ewidencję przyznanych licencji .
7.Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Zarządowi PZK.

Licencje zawodnicze.

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych
obowiązujący w Polskim Związku Kajakowym.
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 Związku Kajakowego.

§ 1
Regulamin stosuje się do wszystkich uprawiających lub zamierzających uprawiać 
kajakarstwo i uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez 
Polski Związek Kajakowy.

§ 2
Posiadanie licencji stanowi warunek uczestnictwa w współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez Polski Związek Kajakowy. 

§ 3
Organem uprawnionym do przyznawania licencji jest Komisja ds. Licencji, Klasyfikacji 
i Zmiany Barw Klubowych Polskiego Związku Kajakowego , zwana dalej Komisją 
 
 1. Licencje przyznaje się na pisemny wniosek (wg załączonego wzoru) zainteresowanej 
osoby, składany za pośrednictwem klubu sportowego, którego wnioskodawca jest 
członkiem. 2.Organ przyznający prowadzi ewidencję przyznanych licencji oraz 
ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie przyznania i pozbawiania licencji.

§ 4
1. Licencję przyznaje się na czas określony, tj. do końca roku kalendarzowego, w którym 
odbywają się Igrzyska Olimpijskie .
2. Polski Związek Kajakowy za przyznanie licencji pobiera opłatę w wysokości:
- młodzik 5 PLN
- junior 10 PLN
- senior 30 PLN
 Za wydanie wtórnika pobierana będzie opłata w wysokości 50 PL

§ 5
1.Zawodnika licencji pozbawia Komisja w przypadku: 
a. orzeczenia przez Poradnię Sportowo-Lekarską niezdolności do uprawiania 
kajakarstwa,

b. rażącego nieprzestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej,
c. rażącego naruszania obowiązków zawodniczych,
d .przekroczenie przepisów antydopingowych,
e. odmowy uczestnictwa w reprezentacji Kraju,
f. zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym,
g. odmowy poddania się obowiązkowym badaniom lekarskim.
2. Pozbawienie licencji wymaga uzasadnienia.

§ 6
Organem odwoławczym w sprawach przyznawania i pozbawiania licencji jest Zarząd 
Polskiego Związku Kajakowego.

§ 7
1.Prawo dokonywania zmian w regulaminie oraz jego interpretacja przysługuje 
Zarządowi Polskiego Związku Kajakowego.
2.Regulamin obowiązuje z dniem uchwalenia przez Zarząd PZK tj.05.12.2007r

Regulamin zasad reprezentowania i zmiany przynależności klubowej 
zawodników w Polskim Związku Kajakowym.
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 Związku Kajakowego.

§1
Zawodnik może w danym sezonie reprezentować tylko jeden klub w danym rodzaju 
kajakarstwa ( klasyczne, slalomowe, kajak-polo, freestylee, smocze łodzie )
a) dopuszcza się start zawodnika w barwach kolejnego klubu w innym rodzaju 
kajakarstwa pod warunkiem, że jego klub macierzysty nie prowadzi szkolenia w tym 
zakresie, a Komisja Licencji, Klasyfikacji i Zmiany Barw Klubowych PZK potwierdzi 
kolejną przynależność 
w licencji zawodniczej. 
b) uzyskał zwolnienie z klubu na skutek likwidacji sekcji kajakowej
c) zmienił okresowo barwy klubowe i powraca do klubu macierzystego,
d) pozostaje na stałe w klubie, który reprezentował w czasie zwolnienia
e) ukończył w danym roku szkołę podstawową lub gimnazjum będąc członkiem UKS.

§ 2
Zawodnicy nie mogą startować indywidualnie. Każdy musi reprezentować określony 
klub, który uzyskał licencję Polskiego Związku Kajakowego.
Warunkiem reprezentowania przez zawodnika klubu w zawodach sportowych jest 
potwierdzenie zgłoszenia zawodnika do reprezentowania klubu i posiadanie ważnej 
licencji do uprawiania kajakarstwa.
Tryb i zasady potwierdzenia zgłoszeń zawodników do reprezentowania klubu reguluje 
Regulamin Komisji Licencji, Klasyfikacji i Zmiany Barw Klubowych  PZK.
Tryb i zasady przyznawania licencji są określone w Regulaminie przyznawania i 
pozbawiania licencji zawodniczych obowiązującym w PZK.
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§ 3
Dopuszcza się starty obcokrajowców, którzy ukończyli 18 rok życia, w barwach klubów 
krajowych pod warunkiem posiadania zgody narodowej federacji i klubu macierzystego.
Zgodę na start zawodnika obcokrajowca w barwach klubowych wyraża Komisja 
Licencji, Klasyfikacji i Zmiany Barw Klubowych PZK. 
Za zgodę na start zawodnika obcokrajowca klub przyjmujący płaci na rzecz PZK. opłatę 
w wysokości 3-krotnej średniej płacy w IV kwartale roku poprzedniego.

§ 4
Zawodnik zamierzający dokonać zmiany przynależności klubowej składa wniosek do 
zarządu klubu, którego jest członkiem, ze wskazaniem klubu, którego członkiem 
zamierza zostać.
Zarząd klubu, do którego zawodnik zamierza przejść jest obowiązany potwierdzić na 
piśmie zamiar przyjęcia zawodnika na członka klubu.
Zarząd klubu, do którego wpłynął wniosek zawodnika o zmianę przynależności 
klubowej, jest zobowiązany rozpatrzyć wniosek i udzielić zawodnikowi odpowiedzi w 
terminie 30 dni od otrzymania potwierdzenia określonego w ust. 2.
Brak odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust.3 uważa się za wyrażenie zgody na 
zmianę przynależności klubowej.
W razie, gdy na wniosek zawodnika o zmianę przynależności klubowej zarząd klubu 
udzieli odpowiedzi odmownej, a zawodnik nie wycofa wniosku, przestaje on być 
członkiem klubu po upływie 30 dni od dnia udzielenia odpowiedzi.
Zmiana przynależności klubowej przez zawodnika, który nie ukończył 18 lat, jest 
dozwolona za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
Jedna zmiana przynależności klubowej przez zawodnika w kategorii wiekowej dzieci   
może odbywać się bez zachowania procedury przewidzianej w punkcie 3, 4 i 5 
niniejszego paragrafu.

§ 5
Zmiana przynależności klubowej przez zawodnika w trybie określonym w § 4 może 
nastąpić wyłącznie po okresie startowym tj. 01.11÷31.03.

§ 6
Gdy zawodnik niepełnoletni wystąpi z wnioskiem o zmianę przynależności klubowej         
w związku ze zmianą miejsca stałego pobytu przez jego rodziców lub opiekunów, klub 
jest zobowiązany wyrazić zgodę na zmianę przynależności klubowej z zastosowaniem    
§ 15.

§ 7
Zmiana przynależności klubowej przez zawodników kadry narodowej seniorów i kadry 
narodowej juniorów wymaga opinii Pionu Szkolenia PZK.

§ 8
Zawodnik, który przestał być członkiem klubu w trybie określonym w § 4 ust. 5 
obowiązuje roczna karencja od dnia otrzymania odpowiedzi o odmowie udzielenia 
zgody na zmianę przynależności klubowej. 
Karencja polega na zawieszeniu prawa do reprezentowania przez zawodnika barw 
klubowych we wszystkich zawodach sportowych, za wyjątkiem regat eliminacyjnych do 
kadr, seniorów i juniorów PZK.

§ 9
Zawodnik po upływie połowy okresu karencji może wystąpić z wnioskiem o jej 
skrócenie.

Decyzję w sprawie skrócenia karencji podejmuje Komisji Licencji, Klasyfikacji i 
Zmiany Barw Klubowych  PZK. , po zasięgnięciu opinii Komisji Sportowej PZK. 

§ 10
1. Klub zobowiązany jest do udzielenia zwolnienia okresowego w przypadku podjęcia 
przez zawodnika nauki w szkole wyższej w systemie stacjonarnym – na okres studiów.
przez okres studiów, o którym mowa w ust. 1 rozumie się czas określony regulaminem 
studiów, a termin rozpoczęcia studiów – dzień rozpoczęcia roku akademickiego.
zwolnienie okresowe z tytułu, o którym mowa w ust. 1 może być udzielone zawodnikowi 
jeden raz w czasie trwania kariery sportowej.

§ 11
Klub obowiązany jest do wyrażenia zgody na szkolenie zawodników w Szkole 
Mistrzostwa Sportowego zwanej dalej  SMS.
Udział zawodnika w szkoleniu w SMS, który nie ukończył 18 roku życia wymaga 
pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 12
Zawodnik korzystający ze zwolnienia okresowego może zmienić przynależność 
klubową 
w trybie określonym w § 4 jedynie za zgodą zarządu klubu, który udzielił tego 
zwolnienia. 

§ 13
Po zakończeniu zwolnienia okresowego zawodnik jest obowiązany powrócić do klubu, 
z którego uzyskał zwolnienie i reprezentować barwy tego klubu.
W razie, gdy zawodnik zamierza na stałe zastać członkiem klubu, który reprezentował 
w czasie zwolnienia okresowego, stosuje się przepisy § 4.

§ 14
Klub, z którego odchodzi zawodnik w wyniku zmiany przynależności klubowej może 
żądać od klubu, do którego zawodnik przechodzi, ekwiwalentu za wyszkolenie 
zawodnika.
Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika może być ustalony w formie rzeczowej lub 
finansowej.
Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika ustalają zainteresowane kluby w 
drodze porozumienia.
Ekwiwalenty za wyszkolenie zawodnika nie mogą być wypłacone ze środków 
pochodzących z dotacji budżetowych oraz z dotacji funduszy rozwoju kultury fizycznej.

§ 15
Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, który zmienił przynależność 
klubową po okresie karencji ustala Komisja Licencji, Klasyfikacji i Zmiany Barw 
Klubowych PZK.

§ 16
Klub, do którego przychodzi zawodnik w wyniku zmiany przynależności klubowej
zobowiązany jest wpłacić na rzecz PZK.:
-100 x wysokość obowiązującej diety przy klasie „MM” zawodnika,
- 60 x wysokość obowiązującej diety przy klasie „M” zawodnika,
- 30 x wysokość obowiązującej diety przy klasie „I” zawodnika,
- 20 x wysokość obowiązującej diety w pozostałych przypadkach,
2. Za przejście okresowe na czas studiów obowiązuje opłata w wysokości 50 %. 
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3. Przy okresowym przejściu do innych klubów( max 1 rok) opłata wynosi 50% stawek 
określonych w ust. 1
4. Zmianę przynależności klubowej zawodnika potwierdza Komisja Licencji, 
Klasyfikacji 
i Zmiany Barw Klubowych PZK.

§ 17
Klub nie może wszcząć postępowania dyscyplinarnego w stosunku do zawodnika, ani 
orzec wykonania zawieszonej uprzednio kary dyscyplinarnej po złożeniu wniosku o 
zmianę przynależności klubowej lub powstania przyczyn uzasadniających uzyskanie 
zwolnienia okresowego.
W przypadku konieczności nałożenia kary dyscyplinarnej na zawodnika, w sytuacji 
określonej w ust. 1, decyzje podejmuje Komisja Wychowawczo-Dyscyplinarna PZK.

§ 18
Od decyzji i postanowień w zakresie zmiany przynależności klubowej i karencji 
zainteresowanym przysługuje odwołanie
Odwołanie wnosi się do Zarządu PZK., za pośrednictwem Komisji Licencji, 
Klasyfikacji 
i Zmiany Barw Klubowych  PZK. w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
3. Decyzje i postanowienia organu odwoławczego są ostateczne.

§ 19
O upływie określonych w niniejszym regulaminie terminów decyduje data stempla 
pocztowego lub potwierdzenie na kopii pisma. Zwrot przesyłki poleconej do adresata 
spowoduje uruchomienie procedury zgodnie z § 4 pkt. 4 Regulaminu.

§ 20
1. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Zarządowi PZK.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd PZK tj. 05.12.2007r.

N O T A T K I


