33 Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie Klasycznym
i Mistrzostwa Polski Młodzików.
Miejsce, termin, organizator:
Regaty zostaną rozegrane w dniach 03-05.08.2018 r., na torze regatowym „Brdyujście”
w Bydgoszczy. Organizatorem, na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego, jest Kujawsko
Pomorski Związek Kajakowy w Bydgoszczy, przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki.
Uczestnictwo:
W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w latach 19952003. Zgodnie z Regulaminem Współzawodnictwa Młodzieży Uzdolnionej zawodnik, jest
klasyfikowany i zdobywa punkty zaliczone do współzawodnictwa sportowego tylko w jednej
kategorii wiekowej.
Start każdego zawodnika ocenia się:
- w kategorii juniora młodszego – maksymalnie za udział w dwóch konkurencjach
- w kategorii juniora i młodzieżowca – maksymalnie za udział w trzech konkurencjach.
W przypadku startu w większej liczbie konkurencji do oceny zaliczane są odpowiednio dwie
(w kategorii junior młodszy) lub trzy (w kategorii junior, młodzieżowiec) najwyżej punktowane
konkurencje. Jeżeli przepisy wewnętrzne danego sportu pozwalają na start zawodnika w kilku
kategoriach wiekowych, zawodnik oceniany jest za start w najniższej kategorii wiekowej w której
startował.
W Mistrzostwach Polski Młodzików startują zawodnicy urodzeni w latach 2004-2005. Zawodnicy
mogą startować w dwóch konkurencjach. W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski
i w Mistrzostwach Polski Młodzików mogą brać udział osady reprezentujące jeden klub. Prawo
startu mają tylko zawodnicy zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego.
Konkurencje:
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
kobiety
K-1, K-2, K-4, C-2 500 m
K-1, C-1 200 m
K-1, K-2, K-4, C-1, C-2 1000 m
mężczyźni:
K-1, K-2, C-1 200 m
K-4 500 m
Mistrzostwa Polski Młodzików
dziewczęta 2004
K-1, K-2, C-1, C-2 2000 m
chłopcy 2004
K-1, K-2, C-1, C-2 2000 m
dziewczęta 2005
K-1, K-2, C-1, C-2 2000 m
chłopcy 2005
K-1, K-2,C-1,C-2 2000 m
dziewczęta 2004/2005 K-4 2000 m
chłopcy 2004/2005
K-4, C-4 2000 m
Zgłoszenia, losowanie, odprawa:
Zgłoszenia imienne należy dokonać w terminie do 20 lipca 2018 do godz. 24:00, poprzez
system elektroniczny, który zostanie uruchomiony na stronie internetowej PZKaj..
Odprawa sędziego głównego z kierownikami ekip odbędzie się w sali audytoryjnej Uniwersytetu
Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy ul. prof. Kaliskiego 7 o godz.18.00 w dniu 03.08.2018.
Opłaty:
Za każdego zgłoszonego zawodnika na liście zbiorczej 1-krotna wysokość obowiązującej diety.

Opłatę startową należy wpłacać na konto Polskiego Związku Kajakowego
nr: 53 1240 2034 1111 0000 0307 0530 w terminie do 20.07.2018 r.
W tytule opłaty należy wpisać „MMP i MP Młodzików” Bydgoszcz. Brak uregulowania
należności spowoduje niedopuszczenie zawodników danego klubu do uczestnictwa w zawodach.
Za dogłoszenie zawodnika (tylko z listy zbiorczej) - 10 krotna wysokość diety.
Wadium za protest - 10 krotna wysokość diety.
Wadium za odwołanie - 20 krotna wysokość diety.
Sędziowie powołani do komisji sędziowskiej są zobowiązani do posiadania osobistego numeru
konta bankowego.
Sposób przeprowadzenia regat:
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują medale, ponadto prowadzona będzie punktacja wg
zasad współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży - Zespołu Sportu Młodzieżowego MSiT,
obejmująca wyłącznie konkurencje olimpijskie oraz punktacja wg rankingu PZKaj. (10, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1).
Mistrzostwa Polski Młodzików.
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, które zajęły 11 – 20
miejsce w wyścigu eliminacyjnym. Tory dla zawodników zakwalifikowanych do finału
przydzielane będą wg miejsc, w przypadku pierwszej dziesiątki w każdej eliminacji, a następnie
w kolejności uzyskanego czasu, od środkowych torów na zewnątrz toru kajakowego. Wszystkie
osady muszą obowiązkowo posiadać na kajakach i kanadyjkach numery przydzielonych torów.
W Mistrzostwach Polski Młodzików prowadzona będzie punktacja rankingu PZKaj (10, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1).
W przypadku wystąpienia utrudnień w rozgrywaniu wyścigów młodzików na dystansie 2000 m
w linii prostej – które mogą być spowodowane wodną roślinnością, wyścigi młodzików
w poszczególnych konkurencjach przeprowadzone zostaną na trasie z nawrotem. W takim
przypadku start zostanie usytuowany na mecie (przy wieży sędziowskiej) a nawrót w odległości
950 m od mety.
Różne:
W zakresie używania łodzi stosuje się przepisy dotyczące wymiarów i ciężaru.
Każda łódź biorąca udział w regatach musi spełniać zapis regulaminu wyścigów kajakarstwa
klasycznego pkt. 2.1. oraz 2.2.
Organizator umożliwia ważenie łodzi w dniu 03.08.2018 od godz. 13.00 do godz.18.00.
Numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca.
Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizacje zgłaszające. Rezerwacji dokonują we
własnym zakresie bez udziału organizatora regat.
W sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy zawarte w aktualnym
Regulaminie Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego.
Uwaga:
Zgodnie z pkt. 5.3.2 aktualnego regulaminu wyścigów kajakarstwa klasycznego – kierownicy ekip
muszą dostarczyć oryginały podpisanych list zbiorczych (ze stosownym oświadczeniem) PRZED
ROZPOCZĘCIEM ODPRAWY TECHNICZNEJ. Brak listy zbiorczej na odprawie lub brak
opłaty startowej, uregulowanej w terminie do 20.07.br będą skutkowały skreśleniem z listy
startowej.

