LXXV Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajakarstwie Klasycznym
II Regaty Eliminacyjne Seniorów
Miejsce, termin, organizator:
Mistrzostwa Polski Seniorów zostaną rozegrane w dniach 05-07.07.2013 r. na torze
regatowym „Brdyujście” w Bydgoszczy. Organizatorem zawodów jest Kujawsko-Pomorski
Związek Kajakowy w Bydgoszczy.
Uczestnictwo:
W Mistrzostwach Polski Seniorów mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 1998 roku
i starsi. Seniorzy (1994 i starsi) mają prawo startu w dowolnej ilości konkurencji. Ilość
możliwych startów będzie wynikała z programu konkurencji ustalonego bez dodatkowych
przerw czasowych.
Juniorzy (95-98) mogą startować tylko w trzech konkurencjach (wg pkt 5.3.4. RWKK).
Prawo startu mają tylko i wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego,
posiadający dokumentację zawodniczą zgodną z Regulaminem PZKaj (licencje, aktualne
badania lekarskie itd.).
W mistrzostwach mogą brać udział osady reprezentujące jeden klub.
Konkurencje:
Konkurencje Mistrzostw Polski Seniorów:
Kobiety:
200 m
K-1, K-2, C-1, sztafeta K-1x4
500 m
K-1, K-2, C-2, K-4,
1000 m
K-1, K-2,
5000 m
K-1
Mężczyźni:
200 m
K-1, K-2, C-1,C-2, sztafety K-1x4 i C-1x4
500 m
K-1, K-2, C-1,C-2,
1000 m
K-1, K-2, K-4, C-1, C-2, C-4
5000 m
K-1, C-1
Ramowy program:
I dzień 05.07.2013 r. (piątek) – odprawa techniczna godz. 20:00
II dzień 06.07.2013 r. (sobota) – pierwszy wyścig godz. 8:00
eliminacje i finały na dystansach
- dla mężczyzn w kolejności 1000 m i 500 m
- dla kobiet w kolejności 500 m i 1000 m
III dzień 07.07.2013 r. (niedziela) – pierwszy wyścig godz. 8:00
eliminacje i finały na dystansie 200 m,
eliminacje i finały w sztafetach K-1x4 i C-1x4 na dystansie 200 m
oraz wyścigi finałowe na dystansie 5000 m
Program minutowy zostanie podany w późniejszym terminie.
Podczas odprawy technicznej Sędzia Główny ma prawo zmienić program minutowy, ustalony
na losowaniu.
Zgłoszenia, losowanie, odprawa:
Zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach wraz z alfabetyczną listą zbiorczą z
dopiskiem „MPS” należy wysłać na adres: Polski Związek Kajakowy, 01-445 Warszawa, ul

Erazma Ciołka 17, e-mail: office@pzkaj.pl lub kpzkaj@wp.pl i do kol. Januarego Piaseckiego
email: january19@interia.pl w terminie do 25.06.2013 do godziny 24:00.
Odprawa kierowników ekip i sędziów odbędzie się w dniu 05.07.2013 r. o godz. 20:00
w budynku Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, ul Prof. Kaliskiego 7 w Sali
audytoryjnej A-1.
Kierownicy ekip będą mogli odbierać program regat od godz. 18:00 w miejscu odprawy.
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, mimo wcześniejszego wysłania
listy, drogą elektroniczną.
Opłaty:
Za każdego zgłoszonego zawodnika (z listy zbiorczej) – 1 krotna wysokość obowiązującej
diety.
Za dogłoszenie zawodnika – 10 krotna wysokość diety.
Vadium za protest – 10 krotna wysokość diety.
Za brak listy zbiorczej - 10 krotna wysokość diety.
Vadium za odwołanie – 20 krotna wysokość diety.
Różne:
Organizator umożliwia ważenie łodzi od godz. 10:00 w dniu 05.07.2013 r.
Każda łódź biorąca udział w regatach musi spełniać zapis regulaminu wyścigów kajakarstwa
klasycznego pkt. 2.1.1
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w Mistrzostwach Polski otrzymują medale.
Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizacje zgłaszające.
Organizator służy pomocą w rezerwacji noclegów i wyżywienia - zamówienia należy składać
do dnia 24.06.2013 r. na adres e-mail: kpzkaj@wp.pl
Oferowane jest zakwaterowanie zawodników w hotelu lub w części hotelowej Domu Studenta
w Fordonie w cenie od 95,00zł do 115,00zł od osoby (z wyżywieniem).
Ilość miejsc ograniczona z uwagi na trwający rok akademicki i Bydgoskie Impresje
Muzyczne.

