
32 Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie Klasycznym  
im. Wojciecha Kurpiewskiego 
 
Miejsce, termin, organizator: 
Regaty zostaną rozegrane w dniach 09-11.06.2017 r., na torze regatowym „Brdyujście” w Bydgoszczy. 
Organizatorem, na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego, jest Kujawsko Pomorski Związek Kajakowy w 
Bydgoszczy, przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Uczestnictwo: 
W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni w latach 1994-2002. 
Zgodnie z Regulaminem  Współzawodnictwa Młodzieży Uzdolnionej zawodnik jest klasyfikowany 
i zdobywa punkty zaliczone do współzawodnictwa sportowego tylko w jednej kategorii wiekowej. Start 
każdego zawodnika ocenia się: 
- w kategorii juniora młodszego – maksymalnie za udział w dwóch konkurencjach 
- w kategorii juniora i młodzieżowca – maksymalnie za udział w trzech konkurencjach. 
W przypadku startu w większej liczbie konkurencji do oceny zaliczane są odpowiednio dwie (w kategorii 
junior młodszy) lub trzy (w kategorii junior, młodzieżowiec) najwyżej punktowane konkurencje. Jeżeli 
przepisy wewnętrzne danego sportu pozwalają na start zawodnika w kilku kategoriach wiekowych, 
zawodnik oceniany jest za start w najniższej kategorii wiekowej w której startował. 
Prawo startu mają tylko zawodnicy zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego. 
Konkurencje: 
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 
kobiety  K-1, K-2, K-4, C-2 500 m 
 K-1, C-1 200 m 
mężczyźni: K-1, K-2, K-4, C-1, C-2 1000 m 
 K-1, K-2, C-1 200 m 
 K-4 500 m 
Zgłoszenia, losowanie, odprawa: 
Zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach z alfabetyczną listą zbiorczą oraz z dopiskiem „M.M.P.” 
należy wysłać na adres: Kujawsko-Pomorski Związek Kajakowy ul. Gdańska 163 pokój nr 124,                   
e-mail: rejestracja.kpzkaj@gmail.com  do dnia 25 maja 2017  godz.24.00.  
Zgłoszenia wysłane po dniu  25 maja 2017 nie będą przyjmowane. 
Odprawa sędziego głównego z kierownikami ekip odbędzie się a sali audytoryjnej A-1 Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego  w  Bydgoszczy ul. prof. Kaliskiego 7 naprzeciw Domu Studenta UTP         
o godz. 18.00. Kierownicy ekip będą mogli odbierać program regat od godz. 17.30 w miejscu odprawy. 
Opłaty: 
Za każdego zgłoszonego na liście zbiorczej zawodnika  do Młodzieżowych Mistrzostw Polski 1-krotna 
wysokość obowiązującej diety. W szczególnych okolicznościach, wynikających z przyczyn organizacyjnych, 
wysokość opłaty startowej może być zwiększona, o czym uczestnicy zostaną poinformowani odrębnym 
komunikatem, zamieszczonym na stronie PZKaj i podczas odprawy technicznej. Opłaty startowe muszą być 
uregulowane do godz. 13.00 w dniu 10.06.2017r. Brak uregulowania należności spowoduje decyzje sędziego 
głównego o nie dopuszczeniu zawodników danego klubu do dalszego uczestnictwa w zawodach. 
Za dogłoszenie zawodnika (tylko z listy zbiorczej) - 10 krotna wysokość diety. 
Wadium za protest - 10 krotna wysokość diety. 
Wadium za odwołanie - 20 krotna wysokość diety. 
Sposób przeprowadzenia regat: 
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski: 
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują medale. 
Prowadzona będzie punktacja wg zasad współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Zespołu Sportu 
Młodzieżowego MSiT oraz punktacja wg rankingu PZKaj. (10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1).  
 



Różne: 
W zakresie używania łodzi stosuje się przepisy dotyczące wymiarów i ciężaru. Każda łódź biorąca udział 
w regatach musi spełniać zapis regulaminu wyścigów kajakarstwa klasycznego pkt. 2.1. oraz 2.2. 
Organizator umożliwia ważenie łodzi w dniu 9.06.2017r. od godz. 13.00 do godz. 18.00 
 
Numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca.  
Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizacje zgłaszające. Organizator służy pomocą 
w rezerwacji noclegów i wyżywienia dysponując 65 miejscami w pokojach studenckich Domu Studenta w 
Fordonie ul. prof. Kaliskiego 12 cenie 95 zł osobodzień i 45 miejsc w pokojach hotelowych w cenie 115 zł 
osobodzień. Wyżywienie w restauracji” Uniwersyteckiej” obok DS. Zamówienia do dnia 29 maja 2017 
należy składać na adres: K-PZKaj, e-mail: kpzkaj@wp.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
W sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy zawarte w Regulaminie Wyścigów 
Kajakarstwa Klasycznego.  
 
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. 


