
XXIX  Długodystansowe Mistrzostwa Polski  
i Ogólnopolskie Regaty Długodystansowe dla Dzieci. 
 
Termin, miejsce i organizator: 
Mistrzostwa zostaną rozegrane w dniach 17-19.05.2013 r. Organizatorem regat na zlecenie 
Polskiego Związku Kajakowego jest Kujawsko-Pomorski Związek Kajakowy w Bydgoszczy. 
Uczestnictwo: 
W części mistrzowskiej startują seniorzy urodzeni w 1994 roku i starsi, juniorzy urodzeni w 
latach 1995-1996, juniorzy młodsi urodzeni w latach 1997 – 1998 i młodzicy urodzeni w latach 
1999-2000. 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 długodystansowych regatach kajakowych i pisemne oświadczenie o 
posiadaniu umiejętności pływania. Zawodnicy urodzeni w 1995-1996 roku mogą startować w 
konkurencji seniorów albo juniorów, a zawodnicy urodzeni w 1997-1998 mogą startować w 
konkurencji juniorów albo juniorów młodszych. Podczas regat zawodnicy mogą startować 
tylko w jednej kategorii wiekowej 
Konkurencje: 
Seniorzy 
 

seniorki 
seniorzy 

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

10000 m 
10000 m 
10000 m 

Juniorzy  juniorki 
juniorzy 

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

10000 m 
10000 m 
10000 m 

Juniorzy młodsi  juniorki młodsze 
juniorzy młodsi 

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

10000 m 
10000 m 
10000 m 

Młodzicy  dziewczęta 
chłopcy 

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

5000 m 
5000 m 
5000 m 

Dzieci  dziewczęta 
chłopcy 

K-1 
K-1, C-1 

2000 m 

 
Ramowy program: 
17.05.2013 r. (Piątek) godz. 20.00- odprawa techniczna. 
18.05.2013 r. (Sobota) godz. 09:00 - I wyścig 
1. K-1 10000 m seniorek 
2. K-2 10000 m juniorek 
3. K-1 2000 m  dzieci - chłopców 
4 K-2 5000 m młodzików 
5. K-2 10000 m juniorek młodszych 
6. C-1 10000 m juniorów 
7. K-1 10000 m seniorów 
8. K-1 5000 m młodzików 
9. K-2 5000 m młodziczek 
10. C-2 10000 m seniorów 
11. K-1 10000 m juniorów 
12. C-2  10000 m juniorów młodszych 
13. K-2 10000 m juniorów młodszych 
 
19.05.2013 r. (niedziela) od godz. 09:00 wg. kolejność wyścigów. 
1. K-2 10000 m juniorów 
2. C-1 10000 m seniorów 
3. K-1 10000 m juniorów młodszych 



4. C-2 5000 m młodzików 
5 C-1 5000 m młodzików 
6. K-2 10000 m seniorek 
7. C-2 10000 m juniorów 
8. K-1 5000 m młodziczek 
9. C-1 2000 m dzieci - chłopców 
10. K-1 2000 m dzieci - dziewcząt 
11. K-2 10000 m seniorów 
12. C-1 10000 m juniorów młodszych 
13. K-1 10000 m juniorek  
14. K-1 10000 m juniorek młodszych 
 
Podczas odprawy technicznej Sędzia Główny ma prawo zmienić program minutowy, ustalony 
na losowaniu. 
Zgłoszenia: 
Zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach wraz z listą zbiorczą (wg wzoru 
zamieszczonego na stronie www.pzkaj.pl w Przepisy/Szkolenie – druki dokumentów) należy 
wysłać do dnia 06.05.2013 r. na adres: Kujawsko-Pomorski Związek Kajakowy, ul Gdańska 
163 pokój nr 124, tel./fax. 52 3400139, e-mail: kpzkaj@wp.pl  lub do kol. Januarego 
Piaseckiego e-mail: january19@interia.pl 
Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 17.05.2013 r. o godz. 20.00 na „Przystani 
Bydgoszcz” ul Tamka 2 (dawniej Mennica). Kierownicy ekip mogą odbierać program od godz. 
16:00 w dniu 17.05.2013 r. w miejscu odprawy. 
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.  
Od 1 marca 2013 r wysokość diety wynosi 30,00zł. 
Sposób przeprowadzenia regat: 
Organizator umożliwia ważenie łodzi w dniu 17.05.2013 r. od godz. 16:00 na torze regatowym. 
Nie wprowadza się żadnych ograniczeń w zakresie używania łodzi z wyjątkiem wymiarów i 
ciężaru.  
Każda łódź biorąca udział w regatach powinna posiadać urządzenia chroniące ją przed 
zatonięciem – musi być niezatapialna. Numery startowe zabezpieczają organizacje zgłaszające. 
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują medale.  
Różne: 
Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizacje zgłaszające. Organizator służy 
pomocą w rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia – zapotrzebowanie należy składać w 
terminie do 10.05 2013 r. na adres e-mail: kpzkaj@wp.pl (zakwaterowanie zawodników w 
internatach szkół na terenie miasta Bydgoszczy). 
Koszt organizacji zawodów pokrywa PZKaj. 
W sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy „Regulamin Wyścigów 
Kajakarstwa Klasycznego”. 
Uwaga! 
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, na podstawie decyzji Sędziego 
Głównego, zawodnicy uczestniczący w wybranych kategoriach wiekowych, dopuszczeni 
zostaną do startu w kamizelkach asekuracyjnych. 


