
 

 
 

 

8. MISTRZOSTWA POLSKI w PARAKAJAKARSTWIE 
 
 

Miejsce, termin, organizator: 

Regaty zostaną rozegrane w dniach 19-20.07.2019 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. 

 

W Mistrzostwach Polski w Parakajakarstwie mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 2004 

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. 

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 mogą być 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 przejmując tym samym wszelkie prawa                                   

i obowiązki wyższej klasy startowej zarówno do zajętego miejsca, jak i zdobytego medalu. 

Obowiązują aktualne – udokumentowane badania sportowo-lekarskie.  

Dla zawodników nieposiadających klasy startowej zostanie rozegrany wyścig w kategorii 

OPEN, bez tytułu mistrza Polski. 

 
 
Konkurencje Mistrzostw Polski w Parakajakarstwie: 

 

Kobiety 200 m K-1, V-1 w klasach 1, 2, 3 (konkurencje mistrzowskie), 

Mężczyźni 200 m K-1, V-1 w klasach 1, 2, 3 (konkurencje mistrzowskie), 

 

Kobiety, mężczyźni 200 m w konkurencji OPEN (upowszechnianie – zawodnicy bez klasy 

startowej). 

 

Zgłoszenia, losowanie, odprawa: 

 

Zgłoszenia imienne należy dokonać w terminie do 08.07.2019 do  godz. 00:00, poprzez 

system elektroniczny, który zostanie uruchomiony na stronie internetowej PZKaj. 

Odprawa sędziego głównego z kierownikami ekip odbędzie się w sali konferencyjnej toru 

regatowego „Malta” o godz. 18:00 w dniu 18.07.2019. Kierownicy ekip będą mogli odbierać 



 

 
 

 

program regat w dniu odprawy od godz. 13:00 w informacji zawodów, mieszczącej się w 

trybunach naziemnych przy hangarach. 

 

Opłaty: 

 

Za każdego zgłoszonego zawodnika na liście zbiorczej - 30,00 zł. 

Opłatę startową należy wpłacać na konto Polskiego Związku Kajakowego 

nr: 53 1240 2034 1111 0000 0307 0530 w terminie do 08.07.2019r. 

W tytule opłaty należy wpisać „MP w Parakajakarstwie” Poznań. Brak uregulowania 

należności spowoduje niedopuszczenie zawodników danego klubu do uczestnictwa 

w zawodach. 

 

Za dogłoszenie zawodnika (tylko z listy zbiorczej) – 300,00 zł. 

Wadium za protest – 300,00 zł. 

Wadium za odwołanie – 600,00 zł. 

Sędziowie powołani do komisji sędziowskiej są zobowiązani do posiadania osobistego numeru 

konta bankowego. 

 


