
 
 
 
 
 
 

 

XVIII Mistrzostwa Polski Weteranów w Kajakarstwie Klasycznym 

 

Miejsce, termin, organizator: 
Mistrzostwa Polski Weteranów zostaną rozegrane w dniu 30.08.2014r. (sobota) na torze 
regatowym w Ostródzie. Organizatorem jest Klub Sportowy „Sokół” Ostróda i Polskie 
Stowarzyszenie Weteranów Kajakarstwa. 
 
Uczestnictwo: 
W Mistrzostwach Polski Weteranów mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 35 lat 
(decyduje rok urodzenia) zgodnie z regulaminem P. S. W. K. 
 
Konkurencje: 
 
Zawody rozegrane zostaną na dystansach 200m i 500m. 
K–1 mężczyzn: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60 i więcej. 
K–1 kobiet: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60 i więcej. 
C–1 mężczyzn: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60 i więcej. 
K–2, C–2 mężczyzn: 35-44, 45-54, 55 i więcej. 
K–2 kobiet: 35-49, 50 i więcej, poniżej 3 osad w konkurencji odbędzie się 1 bieg Open,  
K-4 200m mikst: Open, 
K–4, C–4 mężczyzn: 35-49, 50 i więcej. 
K–4 kobiet: 35-49, 50 i więcej, poniżej 3 osad w konkurencji odbędzie się 1 bieg Open 
K–2 500m mikst: Open 
Minimalna ilość zgłoszeń do poszczególnych konkurencji, zgodnie z regulaminem P.S.W.K. 
wynosi 4 osady. 
 
Ramowy program: 
30.08.2043 r. (sobota) – odprawa techniczna godz. 9:00 
Eliminacje i finały 200 m 
Eliminacje i finały 500 m 
Program minutowy zostanie podany w terminie późniejszym. 
Podczas odprawy technicznej Sędzia Główny ma prawo zmienić program minutowy, ustalony 
na losowaniu. 
 
Zgłoszenia, losowanie, odprawa: 
Listę zbiorczą i zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach dostępnych na stronie internetowej PZKaj. w 
zakładce „Przepisy / Szkolenie” w pozycji Formularze zgłoszeniowe do regat z dopiskiem 
„Mistrzostwa Polski Weteranów” należy wysłać na adres: january19@interia.pl 
Ostateczny termin zgłoszeń upływa 17.08.2014r. – prosimy o przestrzeganie wyznaczonego terminu! 
Odprawa zawodników i sędziów odbędzie się w dniu 30.08.2014r. o godz. 09:00. na torze 
regatowym. Zawodnicy i kierownicy  ekip zobowiązani są do przedstawienia na niej potwierdzenia 
opłat startowych. 
 
Opłaty: 
Opłata startowa za każdego zgłoszonego zawodnika (w tym możliwość startu od 1 do 3 konkurencji ) 
- 120,00zł 
Za każdy dodatkowy start powyżej 3-ech oplata dodatkowa 10 zł od zgłaszanej osoby ( nie osady ) np. 
dodatkowy start w k-4 ( oplata 10 zł od każdej zgłoszonej osoby w osadzie – 4 x 10 zł = 40 zł ) 
Vadium za protest - 10 krotna wysokość diety. 
Vadium za odwołanie - 20 krotna wysokość diety. 
 
 
 
 
 



WAŻNE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 
Wpłata opłaty startowej 120 zł plus za ilość startów dodatkowych 10 zł od 
każdego dodatkowego startu( jako potwierdzenie udziału w zawodach ) w 
terminie nieprzekraczalnym do dnia 17 sierpnia 2014. Po tym terminie opłata 
startowa wynosi nieodwołalnie 180 zł., a opłata za każdy start dodatkowy 20 zł. 
Jest to spowodowane ustaleniem ilości zawodników i kosztów przeprowadzenia 
zawodów i zakupem medali. Cała impreza jest  w pełni finansowana tylko z 
naszych środków, które zgromadzimy  z opłaty startowej i opłaty za starty 
dodatkowe powyżej 3 konkurencji. Osoba/y, które nie dokonają opłaty do 
momentu pierwszego startu nie zostaną dopuszczona/e do udziału w starcie i 
nie otrzymają medalu/i. Wpisowe jest bezzwrotne w przypadku odbycia się 
regat. 
Zastrzega się również, że jeśli do dnia 17.08.2014r nie zgromadzimy 
odpowiedniej kwoty do przeprowadzenia regat( zbyt mało zgłoszonych 
zawodników z opłaconą opłatą startową ) mistrzostwa nie odbędą się, a 
pieniądze za wpisowe i starty dodatkowe zostaną zwrócone!!!  
Informacja taka będzie w przypadku nie odbycia się regat zamieszczona na 
stronie Związku i na naszej stronie Masters'ów. Kwota wpisowego i startów 
dodatkowych jest średnią, uwzględniającą ilość osób startujących w MP Wet. 
w 2013r. Przy założeniu podobnej frekwencji pozwalającą też rozegrać 
zawody. Prosiłbym więc o potraktowanie poważnie terminu zgłoszeń i opłat, 
gdyż jest to również związane z pomocą Polskiego Związku Kajakowego w 
postaci zakupu części medali.  
W przypadku nie zgromadzenia środków będziemy zmuszeni do rezygnacji z 
tej pomocy, by Związek niepotrzebnie ponosił koszty, gdy impreza nie dojdzie 
do skutku, co mogłoby rzucić złe światło na jego pomocą w przeprowadzeniu 
naszej imprezy w latach następnych. Musimy też pamiętać, że firma zajmująca 
się biciem medali tez potrzebuje określonego czasu do ich wykonania. Stąd 
właśnie takie, a nie inne terminy.  
 
Opłaty należy dokonywać na:  
 
Sławomir Lewalski 
Chopina 23/3 
82-500 Kwidzyn 
 

Nr konta:  16 2490 0005 0000 4000 3542 5802 
 
 
W tytule proszę wpisać: MPW. Imi ę, nazwisko, rocznik urodzenia, klub, ilość 
startów. 
 
 
Sposób przeprowadzenia regat: 
Minimalna ilość zgłoszeń do poszczególnych konkurencji, zgodnie z regulaminem Polskiego 
Stowarzyszenia Weteranów Kajakarstwa, wynosi 4 osady. 
Każdy wyścig jest realizowany jako oddzielny w programie regat, jeśli zgłoszą się (na 
odprawie technicznej regat i na stracie u startera) nie mniej niż 4 osady w danym wyścigu. 
Jeżeli jest ich mniej, to starsza kategoria wiekowa przechodzi do młodszej, ale medale są 
rozdzielane oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej bez względu na ilość zawodników na 
mecie w danej kategorii wiekowej. 
W osadach K-2 i K-4 mężczyzn kategoria wiekowa konkurencji określana jest na podstawie 
średniej wieku osady. 
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w Mistrzostwach Polski Weteranów otrzymują medale. 
Organizator umożliwia ważenie łodzi w dniu 30.08.br od godz. 8:00. 
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). W przypadku zgłoszenia większej 
ilości osad rozegrane zostaną wyścigi eliminacyjne i finałowe. 



Numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca - istnieje możliwość wypożyczenia u 
organizatora (za kaucją) za uprzednim porozumieniem się z nim. 
System zaliczania osad do kolejnych wyścigów i finałów – zgodny z 
Regulaminem Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego. 

Różne: 
Każdy zawodnik uczestniczący w zawodach kajakowych zobowiązany jest posiadać aktualne 
badania lekarskie potwierdzające zdolność do startu w zawodach kajakowych, oświadczenie o 
ważnym ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków, zgonu i o umiejętności pływania 
(podpisane czytelnie przez zawodnika) do okazania na odprawie sędziowskiej przed regatami. 
Zaświadczenia należy przedstawić z-cy Sędziego Głównego podczas odprawy technicznej 
regat, najpóźniej na 1 godz. przed startem do danej konkurencji. 
Każda łódź biorąca udział w regatach powinna posiadać urządzenia chroniące ją przed 
zatonięciem – musi być niezatapialna. 
Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają zawodnicy we własnym zakresie. 
Organizator służy pomocą w rezerwacji noclegów i wyżywienia - zamówienia należy składać 
na adres: Klub Sportowy Sokół Ostróda, ul Słowackiego 40, 14-100 Ostróda, e-mail: 
ks.sokol@interia.pl,  andrzejkozicz@wp.pl  lub pod numerem 501402163 w terminie do dnia 20.08.2014r. 
W kosztach organizacyjnych zawodów współuczestniczą: PZKaj, KS Sokół i 
bezpośredni uczestnicy wyścigów. 
W sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy zawarte w Regulaminie 
Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego PZKaj. i P.S.W.K 
Dodatkowe informacje w sprawie zawodów można uzyskać pod telefonem: Sławomir Lewalski 603800955 
Mariusz Rutkowski 510171098 
 
Zwracamy się z prośba do zainteresowanych Masters'ów, o przekazywanie informacji o tej zapowiedzi również drogą 
”pantoflową” do wszystkich znanych Wam kajakarzy-weteranów,. o jak najszybsze zapoznanie się z jej treścią na 
stronie Polskiego Związku Kajakowego lub na stronie www.kayakmasters.pl 


