
ZAPOWIEDŹ REGAT KAJAKOWYCH 
„MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW” strefa E

          Kraków, dn. 14.09.2019 r. 
__________________________________________________________________________

1. Miejsce, termin, organizator 

Kolejowy Klub Wodny 1929 ( Kraków 30-206, ul. Księcia Józefa 24 a ). 
Regaty rozegrane zostaną na rzece Wiśle w Krakowie. 

Termin regat 14.09.2019 r. 

godz. 9.30 –  odprawa techniczna kierowników ekip i sędziów 
godz. 11.00 – rozpoczęcie regat 
godz. 15.00 – ceremonia zakończenie 

Organizatorem jest Małopolski Związek Kajakowy. 
Partnerzy: 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, 

Polski Związek Kajakowy.  

 
2. Uczestnictwo 

W regatach mogą startować zawodnicy roczników 2005/2006/2007 z Województwa   
Małopolskiego, Łódzkiego, Śląskiego, Podkarpackiego, Świętokrzyskiego.
- młodzicy mogą startować w dwóch konkurencjach 
- prawo startu w regatach mają zawodnicy zgłoszeni w PZKaj, posiadający licencję 
zawodniczą z ważnymi badaniami lekarskimi.

3. Konkurencje i program 

młodzicy rocznik 2005/2006/2007 – punktowane w ramach MMM 
młodzicy K-1, K-2, K-4, C-1, C-2 
młodziczki K-1, K-2, K-4, C-1, C-2 

KOLEJNOŚĆ ROZGRYWANYCH KONKURENCJI PODANA ZOSTANIE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE 

K-1 młodzików 2000m 
C-1 młodzików 2000m 
K-1 młodziczek 2000m 
C-1 młodziczek 2000m 
K-2 młodzików 2000m 
C-2 młodzików 2000m 
K-2 młodziczek 2000m 
C-2 młodziczek 2000m 
K-4 młodzików 2000m 
K-4 młodziczek 2000m 



„Regaty kajakowe z okazji Jubileuszu 90-lecia KKW-29”  odbędą się ramach 
upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. 
dzieci dziewczynki i chłopcy 2008                K-1, C-1   200m
dzieci dziewczynki i chłopcy 2009 i młodsi   K-1, C-1   200m

4. Zgłoszenia, losowanie, odprawa 

Termin zgłoszeń upływa dn. 12.09.2019 r o godzinie 24.00. 
Zgłoszenie imienne wraz z listą zbiorczą wg zał. 1 do zapowiedzi należy wysyłać na adres:
Małopolski Związek Kajakowy, Kraków 30-206, ul. Księcia Józefa 24a
lub pocztą elektroniczną e-mail: mzkaj@o2.pl .
Biuro MZKaj czynne: poniedziałek-piątek, godz. 9.00-14.00, tel. 12 427 05 00.  

UWAGA: Kierownicy ekip muszą dostarczyć oryginały podpisanych list zbiorczych  ze 
stosownym oświadczeniem przed rozpoczęciem odprawy technicznej, mimo wcześniejszego
wysłania listy drogą elektroniczną. 

Odprawa techniczna kierowników ekip i sędziów odbędzie się dn. 14.09.2019 r.                      
o godz.9.30 na terenie Kolejowego Klubu Wodnego 1929. 
W czasie trwania regat kajakowych kierownicy drużyn muszą posiadać dokumentację 
zawodniczą (książeczki zdrowia, poświadczona umiejętność pływania) i umożliwić komisji 
sędziowskiej jej kontrolę. 

5. Opłaty

- vadium za protest: 10-krotna wysokość obowiązującej diety; 
- vadium za odwołanie: 20-krotna wysokość obowiązującej diety.

6. Sposób przeprowadzenia regat

- regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem PZKaj  i niniejszą zapowiedzią. 
- numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca zawodników do regat. 
- wyścigi  2000 m rozgrywane będą z nawrotem na wysokości 1000 m. 
- koszty organizacji pokrywa MZKaj; 
- szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawę techniczną; 
- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i muszą być ubezpieczeni przez 
macierzyste kluby; 
- zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III, otrzymają medale; 
- podczas regat prowadzona będzie punktacja młodzików. 

7. Punktacja
Zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie współzawodnictwa sportowego dzieci 
i młodzieży. 

           

     MŁODZICY, MŁODZICZKI K-1, C-1      

Lok. 1 .2-6 .7-14

Pkt. 3 2 1 21

mailto:mzkaj@o2.pl


MŁODZICY, MŁODZICZKI K-2, K-4, C-2   

Lok. 1 .2-4 .55-6

  Pkt. 3 2 1 11

8. Różne
- MZKaj wyznacza Komisję sędziowską.
- Łodzie biorące udział w zawodach muszą spełniać warunki regulaminu „Wyścigów 
kajakarstwa klasycznego” PZKaj. 
- W pozostałych sprawach nie objętych niniejszą zapowiedzią stosuje się przepisy 
regulaminu „Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego” PZKaj.
- Zawodnicy startują w kamizelkach asekuracyjnych (kamizelki zabezpieczają macierzyste 
kluby). 



                                                                                                         ZAŁĄCZNIK NR 1

KLUB: ….................................................

Nr licencji PZKaj. …………..............…..

Lista zbiorcza zawodników
MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW 

Kraków, 14.09.2019 r. 

L.P. Nazwisko Imię Nr licencji Rok urodzenia PESEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kierownik:    …………………………………………………

                                                              OŚWIADCZENIE

„Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń w imieniu 
zgłaszającego klubu oświadczam, że wszyscy wymienieni na liście zawodnicy 
posiadają:
 - ważną licencję na wyczynowe uprawianie kajakarstwa i są ubezpieczeni,
 - ważne badania lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w regatach,
 - umiejętność pływania potwierdzoną kartą pływacką lub oświadczeniem osoby 
upoważnionej do działania w imieniu organizacji zgłaszającej zawodnika do regat.

                            …..................................                                                                                                                      
                               podpis

                                                                     


