
XXIX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
   w Maratonie Kajakowym  

Olsztyn  2015 r.

Termin  
XXIX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Maratonie Kajakowym odbędą się w terminie  
10 - 12 lipca 2015 r.  w Olsztynie.
Miejsce  regat -   Centrum  Rekreacyjno  Sportowe  „UKIEL”   Olsztyn  ul.  Jeziorna  8.
https://www.youtube.com/watch?v=tsKaAlJHfbA
Organizator -   na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego  organizatorem jest Plastex Kayak
Sport  Club  Olsztyn   10-167  Olsztyn   ul.  Olimpijska  1,  e-mail:   j.milewski@o2.pl
współorganizatorem   jest  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie 
Uczestnictwo:
W  XXIX  Międzynarodowych   Mistrzostwach  Polski  w  Maratonie  Kajakowym  mogą
startować tylko zawodnicy zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego oraz  zawodnicy z
zagranicy zrzeszeni w swoich  Związkach. Do Mistrzostw Polski, każdy klub może zgłosić
dowolną ilość osad. Nie wolno zgłaszać osad mieszanych złożonych z zawodników różnych
klubów. Podczas regat zawodnicy mogą startować tylko w jednej kategorii wiekowej i mieć
tylko jedną przynależność organizacyjną. Zawodnicy startujący  w kategorii  senior i junior
mają prawo startu w dwóch konkurencjach, pozostali  zawodnicy w jednej konkurencji.
Konkurencje wyczynowe:
Mężczyźni seniorzy 25,6  km   K-1,K-2, C-1,C-2   (7 przenosek )
Kobiety  seniorki    22,4 km    K-1, K-2,C-1, C-2   (6 przenosek )
Juniorzy 19,2  km        K-1,K-2,C-1,C-2   (5  przenosek )
Juniorki 19,2  km         K-1,K-2,C-1    (5 przenosek )
Juniorzy mł. 16,0 km  K-1,K-2,C-1,C-2   (4 przenoski )
Juniorki mł. 16,0  km   K-1,K-2,C-1    (4 przenoski  )   
Młodzicy 9,6 km         K-1,K-2,C-1,C-2  (2 przenoski )
Młodziczki 6,4 km      K-1, K-2 , C-1   (1 przenoska )
Konkurencje weteranów  35 lat i starsi
Weterani mężczyźni 12,8 km K-1, C-1   (3 przenoski )
Weteranki kobiety 12,8  km K-1  (3 przenoski )
Program:
I dzień regat 10.07 2015 r. (piątek)
godz. 18,00 - odprawa techniczna
II dzień regat 11.07 2015 r. (sobota) 
godz. 9,00 -  start  pierwszej konkurencji .
K-2 juniorów
K-2 juniorek
C-2 juniorów
C-1 juniorek
K-1 mężczyzn – wyścig o Puchar Prezydenta Olsztyna 
K-1 kobiet – wyścig o Puchar Dyrektor Generalnej OSW im. J.Rusieckiego
C-1 mężczyzn – wyścig o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
C-1 kobiet – wyścig o Puchar Przewodniczącej  Rady  Miasta Olsztyna 
K-1 młodszych  juniorów 
K-1 młodszych juniorek 
C-1 młodszych juniorów 
C -1  juniorek młodszych
K-2 młodzików
K-2 młodziczek
C-2 młodzików
C-1 młodziczek 
K-1 weteranów
C-1 weteranów
K-1 weteranek
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III dzień regat 12.07.2015 r. (niedziela) 
godz. 9,00 - start pierwszej  konkurencji.
K-1 juniorów
K-1 juniorek
C-1 juniorów
K-2 mężczyzn
K-2 kobiet
C-2 mężczyzn
C-2 kobiet
K-2 młodszych juniorów 
K-2 młodszych juniorek 
C-2 młodszych juniorów 
K-1 młodzików
K-1 młodziczek
C-1 młodzików
Zgłoszenia, losowanie, odprawa:
Zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach z alfabetyczną listą zbiorczą należy przesłać
na adres: Polski Związek Kajakowy ul. Erazma Ciołka 17,  01-445   Warszawa,
tel./fax. 8374059, 8371470,  fax. 8772460,  e-mail  office@pzkaj.pl lub do kol. Januarego
Piaseckiego,   e-mail: january19@interia.pl
Losowanie odbędzie się w dniu 21  czerwca 2015 r. o godz. 18.00. 
Ostateczny termin zgłoszeń upływa w momencie rozpoczęcia losowania tj. 21 czerwca 2015  r. 
Odprawa techniczna odbędzie się  dnia   10  lipca 2015 r. o godz. 18.00  w  Kapitanacie
Centrum Rekreacyjno Sportowego „UKIEL” Olsztyn ul. Jeziorna 8.
UWAGA!
Przed rozpoczęciem odprawy technicznej w dniu 10.07 2015 r. do godz.18,00   – wszystkie
kluby  zgłaszające  zawodników  obowiązane  są   skutecznie  dostarczyć  podpisane  przez
uprawnione  osoby  –  listy  zbiorcze  zawodników  z  odpowiednimi  oświadczeniami,  mimo
wcześniejszego ich przesłania pocztą lub drogą elektroniczną. Obowiązek ten dotyczy także
klubów,  które  nie  planują  przyjazdu   w  pierwszym  dniu  regat.  Brak  wspomnianych
dokumentów może skutkować nie  dopuszczeniem do startu zawodników z danego klubu.
Opłaty:
Za każdego zawodnika  zgłoszonego na liście zbiorczej  we wszystkich kategorii  wiekowych
30 zł.  Opłata startowa za zawodników z Listy zbiorczej  musi być wpłacona  na konto
bankowe organizatora Kayak Sport Club Olsztyn - Bank Pekao   22 1240 55 98 1111
0000 5034 8110 z dopiskiem  „Opłata startowa   XXIX MMP w Maratonie”   w terminie do
7 lipca 2015 r. do godz. 24,00  Na Liście zbiorczej  proszę podać dane do faktury której
odbiór nastąpi na odprawie technicznej. 
Za dogłoszenie zawodnika  będącego na liście zbiorczej do innej konkurencji 300 zł. 
Vadium za protest 300 zł.  Vadium za odwołanie  600 zł. 
Różne:
Do startu dopuszczone będą kajaki i kanadyjki spełniające wymogi regulaminowe 
(długość, ciężar), ponadto obowiązuje pkt. 2.4.1. Regulaminu Maratonu. 
Obowiązkowa kontrola łodzi w dniu   11.07 2015 r. od godz. 7.00  w miejscu regat.
Numery startowe  na kajakach  zabezpiecza organizacja zgłaszająca.
Każdy zgłoszony zawodnik w konkurencjach wyczynowych musi posiadać dokumentację
zgodnie z pkt. 4.1.2 Regulaminu wyścigów PZKaj. Start zgodnie z pkt. 7.1.2 b Regulaminu
Maratonu PZKaj.  
Uczestnicy konkurencji weteranów   będą dopuszczeni do startu po przedstawieniu zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w maratonie kajakowym, posiadających
indywidualne  ubezpieczenie  na  czas  mistrzostw  oraz  kartę  pływacką  lub  oświadczenie  o
umiejętności pływania wpław. 
Konkurencje mistrzowskie dochodzą do skutku przy minimum 4 osadach, które zameldują się u
startera gotowe do wyścigu.
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Zawodnicy osad z konkurencji, które nie doszły do skutku mają prawo dogłoszenia  do innych
konkurencji bez dodatkowych opłat. Wszystkie sprawy techniczne – trasa, start,  „przenoski”,
nawroty itp. omówione zostaną na odprawie technicznej.
Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizacje zgłaszające – organizator służy
pomocą w rezerwacji noclegów i wyżywienia, zamówienia należy składać w terminie  do  21
czerwca 2015 r. na adres j.milewski@o2.pl   ( noclegi w rozbiciu kobiety – mężczyźni).
Organizator dysponuje 170 miejscami w cenie 90 zł osobodzień (śniadanie,obiad,kolacja) i 64
miejscami  w cenie 75 zł z obiadem  (bez śniadań i kolacji).  Opłata za  noclegi i wyżywienie
musi  być wpłacona  na konto bankowe organizatora Kayak Sport Club Olsztyn  - Bank
Pekao   22 1240 55 98 1111 0000 5034 8110  z dopiskiem – „Zakwaterowanie i wyżywienie
XXIX MMP w Maratonie” w terminie do 7 lipca 2015 r. do godz. 24,00 
W  zamówieniu  proszę  podać  dane  do  faktury  której  odbiór  nastąpi  na  odprawie
technicznej. 
Koszty organizacyjne mistrzostw pokrywają PZKaj i organizator. 
Polski Związek Kajakowy zabezpiecza medale w  konkurencjach wyczynowych,  medale dla
pozostałych  konkurencji  w gestii organizatora. W przypadku startu zawodników z zagranicy
medale i tytuły przyznawane są na jednakowych dla wszystkich zasadach.
W sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy Regulaminu wyścigów
Polskiego Związku Kajakowego.

Uwaga! 

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych,  na podstawie decyzji
Sędziego Głównego, zawodnicy dopuszczeni zostaną do startu w kamizelkach
asekuracyjnych (kamizelki muszą zabezpieczyć organizacje zgłaszające). Decyzja
powyższa może dotyczyć wszystkich zawodników regat lub wybranych grup wiekowych.
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