ZAPOWIEDŹ
II Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Parakajakarstwie
II MIEDZYNARODOWE
MISTRZOSTWA POLSKI
w PARAKAJAKARSTWIE

POZNAN - MALTA 14 .09.2013
Miejsce, termin, organizator:
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Parakajakarstwie zostaną rozegrane w sobotę 14 września 2013 r. na
torze regatowym „Malta” w Poznaniu. Organizatorem, na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego jest
Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu.
Uczestnictwo:
W Międzynarodowe Mistrzostwach Polski w Parakajakarstwie mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 1998 i
starsi.
Prawo startu mają tylko i wyłącznie zawodnicy reprezentujący klub zgłoszony do Polskiego Związku
Kajakowego. Obowiązują aktualne – udokumentowane badania sportowo-lekarskie oraz posiadanie licencji
PZKaj.
Kluby mogą zgłosić do konkurencji więcej niż jednego zawodnika.
Obowiązują przepisy „ICF Paracanoe RULES” i “ICF Paracanoe Classification Guidelines” z 2011 roku ze
zmianami na 2012 rok.
Obowiązuje posiadanie klasy startowej na podstawie badań przez polskich lub międzynarodowych
klasyfikatorów medycznych w parakajakarstwie posiadających certyfikaty ICF.
Zawodnicy bez klasyfikacji medycznej :
Dla zawodników bez klasy startowej badania klasyfikacji medycznej ( klasa narodowa) muszą odbyć się przed
Mistrzostwami w czasie Konsultacji planowanych w połowie lipca w Poznaniu.
Zgłoszenia zawodników do klasyfikacji medycznej z podaniem imienia, nazwiska oraz krótkiego opisu dysfunkcji
m.in. czy porusza się samodzielnie, czy przy pomocy wózka, kul ) należy przesłać mailem do dnia 15 czerwca na
adres : Romuald@start.org.pl. Zgłoszeni zawodnicy otrzymają mailem zestaw dokumentów ICF, których
wypełnienie i dostarczenia będzie warunkiem dopuszczenia do klasyfikacji . Organizator powiadomi o możliwym
terminie badań.
Konkurencje:
Kobiety:
Mężczyźni :

200 m
200 m

K-1, V1 w klasach LTA, TA, A
K-1, V1 w klasach LTA, TA, A

Regulaminowe Parametry Kajaków - K-1 :
Max. długość
520 cm.
Min. szerokość
50 cm. (pomiar na wysokości 10 cm. od dna łodzi)
Min.ciężar
12 kg.
Regulaminowe Parametry Kanu - V-1 :
Max. długość
Min.ciężar
Max. długość stabilizatora

730 cm.
10 kg ( bez stabilizatora).
250 cm.

Organizator nie zapewnia do dyspozycji zawodników kajaków ani kanu
Bezpieczeństwo : w klasach A bezwzględnie a we wszystkich klasach - LTA, TA i A w przypadku
zawodników , którzy nie startowali w zawodach paracanoe - obowiązkowa jest kamizelka asekuracyjna ( także
w czasie treningu) .
Wszyscy zawodnicy, którzy nie będą startować w kamizelkach muszą podpisać oświadczenie o rezygnacji z
używania kamizelki i przyjęcia odpowiedzialności z tego tytułu
Ramowy program:
13.09.2013 (piątek)
− Przyjazd zawodników zagranicznych
14.09.2013 r. (sobota)
−
−
−

Pomiar , ważenie łodzi .
Eliminacje i finały na dystansie 200 m K1 - K i M ; V1 - K i M.
Ceremonia medalowa.

Program minutowy zostanie podany w późniejszym terminie.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach – w załączeniu - należy wysłać na adres: Stowarzyszenie
Sportowo-Rehabilitacyjne START ul.Zacisze 2 , 60-831 POZNAŃ - Romuald@start.org.pl
do dnia 15 sierpnia 2013.
Opłaty:
Za każdego zgłoszonego zawodnika (z listy zbiorczej) – 1 krotna wysokość obowiązującej diety.
Vadium za protest – 10 krotna wysokość diety. Vadium za odwołanie – 20 krotna wysokość diety.
Sposób przeprowadzenia regat:
Konkurencja odbędzie się jeśli zgłoszonych zostanie do niej minimum czterech zawodników. W przypadku
zbyt małej ilości zgłoszeń do konkurencji/klasie starty będą łączone. Tytuł i medale otrzymują zawodnicy jeśli
wystartuje minimum czterech w konkurencji/ klasie przy czym zawodnik może zdecydować się na start z
zawodnikami z klas o wyższej sprawności – wówczas będzie mógł walczyć o tytuł mistrzowski ( np.zawodnik
klasy TA startuje w klasie LTA).
Numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca – istnieje możliwość wypożyczenia u organizatora (za
kaucją).
System zaliczania osad do kolejnych wyścigów i finałów – zgodny z Regulaminem Wyścigów Kajakarstwa
Klasycznego.
Różne:
Każda łódź biorąca udział w regatach powinna posiadać urządzenia chroniące ją przed zatonięciem – musi być
niezatapialna.
Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizacje zgłaszające.
Wszelkie informacje :
Romuald Schmidt - Koordynator PZKaj d.s.parakajakarstwa
Romuald@start.org.pl ,
602 61 4892

