
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),                        

jeŜeli 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 – 19.09. 2010r. 

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 męŜczyzn, 

d) 3 x K-1 - slalom zespołowy kobiet; 

Istnieje moŜliwość startu w konkurencji C-1 kobiet. W Ŝadnej 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 druŜyny 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 druŜyn 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 si ę 20 osad / jeŜeli jest mniej to wszystkie/ do 

finału 10 osad. JeŜeli 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 niŜ 5.  

 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 

kaŜdej 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 wyŜej wymienionych wymogów moŜe spowodować, Ŝe osada nie 

będzie rozlosowana. 

Zgłoszenia zespołów /x 3/, ogranicza się tylko do podania: 



„Zespół I”, „Zespół II” lub „Zespół III”, bowiem imienne składy „zespołów” zostaną 

podane przez kierowników na obowiązujących drukach zgłoszeń do 1 godz. po 

zakończeniu danej konkurencji indywidualnej. 

10. Miejsce i termin losowania:  

Losowanie kolejności startów poszczególnych konkurencji odbędzie się 14.09.2010r. 

/wtorek/ o godzinie 16:00 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 waŜenie łodzi, sprawdzanie wyporności kamizelek ratunkowych: 

- jest obowiązkowe i odbędzie się w dniu 17.09.2010r. 

12. Opłaty i kary: 

- opłata za zgłoszenie do startu kaŜdej osady wynosi 1-krotną wysokość 

obowiązującej diety. 

- „vadium” za złoŜony protest w czasie zawodów wynosi 100,00 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 ceremoni 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. 8:00 

w biurze LKK Drzewica. 

17. Zakwaterowanie i wyŜywienie: 

- wszelkie sprawy związane z zakwaterowaniem i wyŜywieniem 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. 


