
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

Regaty Kwalifikacyjne do Reprezentacji Polski w Parakajakarstwie 

  

ZAŁO ŻENIA ORGANIZACYJNE :  

Celem jest sprawdzenie przygotowania i wyselekcjonowanie grupy zawodników - 
kandydatów do Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata, Duisburg 17-19.05.2016 

Miejsce i termin: 

Kwalifikacje zostaną przeprowadzone w terminie 22.04.2016 w Ośrodku Przygotowań 
Olimpijskich COS w Wałczu. Organizatorem jest Polski Związek Kajakowy 

Uczestnictwo 

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego. 

Kwalifikacje do Reprezentacji nastąpią zgodnie z „załącznik do regulaminu powoływania 
kadry narodowej i reprezentacji 2016”. 

Konkurencje 

K1 200m kobiet i mężczyzn 

V1 200m kobiet i mężczyzn 

Zgłoszenia 

Zgłoszenia imienne, alfabetyczne i tylko na liście zbiorczej z podaniem rocznika, należy 
wysłać na adres: biuro@pzkaj.pl i michal.starczewski@pzkaj.pl 

Zawodnicy zgłoszeni do Regat Kwalifikacyjnych w Parakajakarstwie zostaną rozlosowani. 
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 15.04.2016. Kierownicy mogą 
odbierać program RKP w dniu 22.04.2016 od godz. 10:00 

Program Ramowy:  

22.04.2016 

Godz. 13.00 odprawa techniczna 

Godz. 15.00 wyścigi eliminacyjne kobiet i mężczyzn – indywidualne przejazdy 200m na 
czas, który będzie uwzględniony do rozstawienia w finale. 

Kolejność startów: mężczyźni K1, kobiety K1, mężczyźni V1, kobiety V1 

Godz. 16.30 Wyścigi finałowe, w kolejności wyścigów eliminacyjnych 



Szczegółowy – minutowy program regat kwalifikacyjnych zostanie opracowany na podstawie 
zgłoszeń 

Różne 

Podczas wyścigów obowiązują numery na łodziach zgodnie z Regulaminem PZKaj. Każda 
łódź biorąca udział w regatach musi posiadać urządzenia chroniące przed zatonięciem – musi 
być niezatapialna. Podczas RKP będzie prowadzona kontrola sprzętu specjalistycznego w 
zakresie ciężaru i niezatapialności. 

Zawodnicy są zobowiązani do używania kamizelek asekuracyjnych. Z obowiązku tego 
zwolnieni są zawodnicy, którzy podczas odprawy technicznej dostarczą oświadczenie o 
świadomym nie używaniu kamizelki asekuracyjnej. 

Zawodnicy nie mogą przywiązywać się w żaden sposób do łodzi. Z obowiązku tego 
zwolnieni są zawodnicy, którzy podczas odprawy technicznej dostarczą oświadczenie o 
świadomym przywiązywaniu się do łodzi. 

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”. 

 


