
80 Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajakarstwie Klasycznym 

VI Mistrzostwa Polski w Parakajakarstwie 

i VI Mistrzostwa Polski Młodzików w Kajakarstwie Klasycznym. 
 

Miejsce, termin, organizator: 

Mistrzostwa Polski Seniorów, Mistrzostwa Polski w Parakajakarstwie oraz Mistrzostwa Polski 

Młodzików zostaną rozegrane w dniach 01-03.09.2017 r. na torze regatowym „Malta” w Poznaniu. 

Organizatorem, na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego, jest Wielkopolski Związek Kajakowy 

w Poznaniu, przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
 

Uczestnictwo: 

W Mistrzostwach Polski Seniorów mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 2002 roku i starsi. Seniorzy 

(1998 i starsi) mają prawo startu w dowolnej ilości konkurencji (nie obowiązuje pkt.5.3.4. Regulaminu 

Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego). Ilość możliwych startów będzie wynikała z programu 

konkurencji ustalonego w podanej niżej kolejności i ułożonego bez dodatkowych przerw czasowych. 

Juniorzy (1999-2002) mogą startować tylko w trzech konkurencjach (wg pkt 5.3.4. RWKK). 
W Mistrzostwach Polski Młodzików startują zawodnicy urodzeni w latach 2003-2004. Zawodnicy mogą 

startować w dwóch konkurencjach.  

Prawo startu mają tylko i wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego. 

W mistrzostwach mogą brać udział osady reprezentujące jeden klub. 

 

W Mistrzostwach Polski w Parakajakarstwie mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 2002 

i starsi. Prawo startu mają zawodnicy zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego oraz zawodnicy 

zagraniczni zgłoszeni do macierzystych Związków Kajakowych. W mistrzostwach mogą brać udział 

zawodnicy reprezentujące jeden klub. Obowiązują przepisy „ICF Paracanoe Competition Rules” i “ICF 

Paracanoe Classification Rules & Regulations””. Obowiązuje posiadanie klasy startowej na podstawie 

badań przez polskich lub międzynarodowych klasyfikatorów w parakajakarstwie, posiadających 

certyfikaty ICF. Dla zawodników bez klasy startowej badania klasyfikacyjne odbędą się w dniu 

01.09.2017 r. Obowiązują aktualne – udokumentowane badania sportowo-lekarskie. Dla zawodników 

nieposiadających klasy startowej zostanie rozegrany wyścig w kategorii OPEN bez tytułu mistrza 

Polski. 

 

Konkurencje: 

Konkurencje Mistrzostw Polski Seniorów: 

Kobiety: 200 m K-1, K-2, C-1,  

 500 m K-1, K-2, K-4, C-2, C-1 

 1000 m K-1, K-2,  

 5000 m K-1, 

Mężczyźni: 200 m K-1, K-2, C-1,C-2, 

 500 m K-1, K-2, C-1,C-2, K-4 

 1000 m K-1, K-2, K-4, C-1, C-2, C-4, 

 5000 m  K-1, C-1, 

 

Mistrzostwa Polski Młodzików: 

dziewczęta 2003 K-1, K-2, C-1 2000 m 

chłopcy 2003 K-1, K-2, C-1, C-2 2000 m 

dziewczęta 2004 K-1, K-2, C-1 2000 m 

chłopcy 2004 K-1, K-2,C-1,C-2 2000 m 

dziewczęta 2003/2004 K-4 2000 m 

chłopcy 2003/2004 K-4, C-4 2000 m 

 

  



Ramowy program: 

I dzień 01.09.2017 r. (piątek) – odprawa techniczna godz. 18.30 

 

II dzień 02.09.2017 r. (sobota) – pierwszy wyścig godz. 8.30 

1000 m kwalifikacje i finały - przed obiadem 

2000 m kwalifikacje lub finały młodzików 

po obiedzie:  

500 m kwalifikacje i finały  

2000 m kwalifikacje lub finały młodzików  

odprawa techniczna dla parakajakarzy godz. 10.00 

 

III dzień 03.09.2017 r. (niedziela) – pierwszy wyścig godz. 8.30 

200 m kwalifikacje i finały  

2000 m  kwalifikacje lub finały młodzików 

5000 m finały   

Konkurencje mistrzowskie, Mistrzostw Polski w Parakajakarstwie: 

Kobiety 200 m K-1, V-1 w klasach 1, 2, 3 

Mężczyźni 200 m K-1, V-1 w klasach 1, 2, 3 

Konkurencje w ramach upowszechniania parakajakarstwa (medale okolicznościowe): 

Kobiety 200 m K-1, V-1 w klasie Open  

Mężczyźni 200 m K-1, V-1 w klasie Open 

 

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 listą zbiorczą z dopiskiem „MPS” i, lub „MPMł” 

należy wysłać na adres: Wielkopolski Związek Kajakowy, ul Reymonta 35, 60-791 Poznań, tel. 603 078 

203, a elektronicznie na adresy WZKaj i PZKaj: wzkaj@wp.pl i office@pzkaj.pl  Losowanie odbędzie 

się dnia 11.08.2017 o godz. 20.00 Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem losowania. Odprawa 

kierowników ekip i sędziów odbędzie się w dniu 01.09.2017 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej toru 

regatowego „Malta”. Kierownicy ekip będą mogli odbierać program regat od godz. 

15:00 w miejscu odprawy. 

 

Opłaty: 

Za każdego zgłoszonego zawodnika (z listy zbiorczej) – 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. 

Za dogłoszenie zawodnika (jedynie z listy zbiorczej) – 10 krotna wysokość diety. 

Wadium za protest – 10 krotna wysokość diety. 

Wadium za odwołanie – 20 krotna wysokość diety. 

 

Sposób przeprowadzenia regat: 

Podczas Mistrzostw Polski Seniorów, we wszystkich konkurencjach, jeżeli wystartuje min. 19 osad, 

rozegrane zostaną finały A i B. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w Mistrzostwach Polski Seniorów, 

Młodzików oraz Mistrzostwach Polski w Parakajakarstwie otrzymują medale. 

Organizator umożliwia ważenie łodzi od godz. 16.00 w dniu 01.09.2017 r. Konkurencje, do których 

zgłoszono maksimum 9 osad (bezpośredni finał), zostaną rozegrane przy minimum czterech osadach, 

które zameldują się u startera gotowe do wyścigu (w przypadku mniejszej ilości osad na starcie wyścig 

nie odbywa się). 

Mistrzostwa Polski Młodzików 

Wyścig finałowy nie może liczyć więcej niż 30 zawodników. W przypadku większej ilości zgłoszeń 

będą rozgrywane wyścigi eliminacyjne. Ilość zawodników w eliminacji nie może przekraczać liczby 30. 
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Do finału zostaną zakwalifikowane osady, które zajęły 1-10 miejsca w wyścigach eliminacyjnych. 

Stawkę 30 osad uzupełniają osady z najlepszymi czasami, które zajęły 11–20 miejsce w wyścigu 

eliminacyjnym. Tory dla zawodników zakwalifikowanych do finału przydzielane będą wg miejsc, 

w przypadku pierwszej dziesiątki w każdej eliminacji, a następnie w kolejności uzyskanego czasu, od 

środkowych torów na zewnątrz toru kajakowego. Wszystkie osady muszą obowiązkowo posiadać na 

kajakach i kanadyjkach numery przydzielonych torów. 

W Mistrzostwach Polski Młodzików prowadzona będzie punktacja rankingu PZKaj (10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 

2, 1). W sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy zawarte w Regulaminie 

Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego. 

W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń do Mistrzostw Polski w Parakajakarstwie 

w poszczególnych konkurencjach i klasach wyścigi nie odbędą się, a wyścigi zawodników 

z różnych klas będą łączone. Tytuł i medale otrzymują zawodnicy jeśli wystartuje minimum czterech 

w konkurencji i klasie przy czym zawodnik może zdecydować się na start z zawodnikami z klas 

o wyższej sprawności. 

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. 

Podczas Regat prowadzona będzie obowiązkowa kontrola ID. 

 

Różne: 

Każda łódź biorąca udział w regatach powinna posiadać urządzenia chroniące ją przed zatonięciem – 

musi być niezatapialna. 

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizacje zgłaszające. Organizator służy pomocą 

w rezerwacji noclegów i wyżywienia. Zamówienia do dnia 11.08.2017 należy składać na adres: 

Wielkopolski Związek Kajakowy, ul. Reymonta 35, 60-791 Poznań, e-mail: wzkaj@wp.pl 

 

Uwaga: 

1. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zawodnicy zgłoszeni w kategorii 

młodzików, na podstawie decyzji Sędziego Głównego dopuszczeni zostaną do startu w kamizelkach 

asekuracyjnych (kamizelki zabezpieczają macierzyste kluby). 

2. 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. 

3. 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. Podczas regat będzie prowadzona kontrola licencji zawodników wraz z badaniami 

lekarskimi w związku z tym ww. dokumentacja musi być również dostarczona przed odprawą 

techniczną. 

 

mailto:wzkaj@wp.pl

