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Otwarte  Mistrzostwa  Województwa 
Warmińsko - Mazurskiego  w kajakarstwie 

X Memoriał Mariana Rapackiego 
Olsztyn 23 czerwca  2019  r. 

 

I.  Cel  regat: 

1. Wyłonienie Mistrzów Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kajakarstwie  

2. Uczczenie pamięci Mariana  Tadeusza Rapackiego, założyciela kajakarstwa   

      wyczynowego Warmii i Mazur, nestora Polskiego kajakarstwa, trenera i  

      wychowawcy  młodzieży.       

3. Popularyzacja kajakarstwa na Warmii i Mazurach  

II. Miejsce, organizator: 

Mistrzostwa Województwa zostaną rozegrane na CRS „Ukiel” Olsztynie ul. Kapitańska     

Organizatorzy :  

1. Kayak Sport Club Olsztyn, Warmińsko Mazurski Związek Kajakowy na zlecenie 

WMFS w Olsztynie  

2. Współorganizatorem regat jest OSiR -  CRS „Ukiel” 

III. Uczestnicy 

W Mistrzostwach startują :  

 Seniorzy – roczniki  2000 i starsi 

 Juniorzy – roczniki  2001 - 2002  

 Juniorzy młodsi – roczniki  2003 - 2004 

 Młodzicy – roczniki  2005 - 2006  

 Dzieci – rocznik   2007  i młodsi  

 Weterani – powyżej 36 lat  

posiadający licencję zawodniczą PZKaj., ważne badania lekarskie poświadczone przez 

lekarza sportowego  oraz umiejętność pływania, potwierdzoną przez upoważnione osoby. 

Kluby zgłaszające ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 

Do zgłoszeń należy dołączyć Listę zbiorczą z oświadczeniem osoby upoważnionej do 

działania w imieniu organizacji zgłaszającej zawodnika. 

Seniorzy, juniorzy młodsi juniorzy i młodzicy maja prawo startu w dwóch konkurencjach, a 

dzieci w jednej konkurencji w czasie regat. K-4 jest dodatkowym wyścigiem nie objęty 

limitem startów.  
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. 

 

IV. Konkurencje  -  wszystkie konkurencje odbywają się na dystansie  200 m  

 Seniorzy –                  k-1, k-2, c-1, c-2  

 Seniorki -                   k-1, k-2,c-1  

 Juniorzy starsi -         k-1, k-2, c-1, c-2  

 Juniorki starsze  -      k-1, k-2, c-1  

 Juniorzy młodsi  -      k-1, k-2, c-1, c-2  

 Juniorki młodsze  -    k-1, k-2 , c-1  

 Młodzicy -                 k-1, k-2, c-1, c-2  

 Młodziczki  -              k-1, k-2 ,c-1 

 Dzieci (chłopcy) -      k-1, c-1 

 Dzieci (dziewczęta)   k-1   

 Weterani (mężczyźni)  - k-1, c-1  

Wyścig k-1  200 m  młodzików –  jest wyścigiem  Memoriałowym. 
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Konkurencja dochodzi do skutku przy minimum czterech osadach, które zgłoszą się na start. 

W przypadku, gdy konkurencja nie dochodzi do skutku jest możliwość dogłoszenia zawodników 

do innych konkurencji. 

V. Ramowy program  

            10,00  -   Odprawa techniczna kierowników ekip i sędziów – „CRS Ukiel” 

            11,00  -   Otwarcie regat  

            11,30  -   Start do pierwszego wyścigu                                                                         

VI.  Zgłoszenia :  
 Zgłoszenia  wraz z listą zbiorczą należy przesłać na adres  poczty elektronicznej 

j.milewski@o2.pl   Kontakt telefoniczny  - tel. 602 444 008  

   Ostateczny  termin  zgłoszeń upływa z dniem 11 czerwca 2019 r.   
 

VII .Opłaty : 

      Za każdego zgłoszonego  zawodnika ( z listy zbiorczej )  - 10 zł  

      Brak listy zbiorczej  - 100 zł 

      Vadium  za protest   - 100 zł 

      Dogłoszenie  zawodnika na odprawie  - 100 zł 

 

VIII. Nagrody: 

 

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc  zawodnicy  otrzymują medale 

Zwycięzca wyścigu memoriałowego   k-1 200 m młodzików -  okolicznościowy puchar.  

 

IX. Różne : 

 

1. W czasie trwania regat kajakowych kierownicy drużyn muszą posiadać 

dokumentację  zawodniczą / licencje PZKaj./ które na 30 minut przed  odprawą  

należy złożyć do  Sędziego Głównego. 

2. Kluby zobowiązane są do  zabezpieczenia  na  łodziach  numerów  startowych  
      / bez numeru startowego zawodnik nie zostanie dopuszczony do wyścigu przez startera/. 

3. Kajaki biorące udział w wyścigach muszą posiadać zamocowany materiał 

wypornościowy zabezpieczający kajaki i kanadyjki  przed zatonięciem 

Zawodnicy w kategorii młodzików i dzieci startują obowiązkowo w 

kamizelkach asekuracyjnych, które zapewnia organizacja zglaszająca. 

4. W sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy 

Regulaminu Wyścigów  Kajakarstwa  Klasycznego Polskiego Związku 

Kajakowego. 
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