
 

 

 

LOTTO 82 MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW w KAJAKARSTWIE 

KLASYCZNYM 

 

 

Miejsce, termin, organizator: 
Mistrzostwa Polski Seniorów rozegrane zostaną w dniach 30.08-01.09.2019 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. 

 

Uczestnictwo: 
W Mistrzostwach Polski Seniorów mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 2004 roku i starsi. 

Seniorzy (2000 i starsi) mają prawo startu w dowolnej ilości konkurencji (nie obowiązuje 

pkt.5.3.4. Regulaminu Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego). Liczba możliwych startów 

będzie wynikała z programu konkurencji ustalonego w podanej niżej kolejności i ułożonego 

bez dodatkowych przerw czasowych. Juniorzy (2001-2004) mogą startować tylko w trzech 

konkurencjach (wg pkt 5.3.4. RWKK). 

Prawo startu mają zawodnicy zgłoszenie do Polskiego Związku Kajakowego. W mistrzostwach 

mogą brać udział osady reprezentujące jeden klub. 

 

Konkurencje: 
Mixed 200 m K-2, C-2, 

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

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

 1000 m K-1, K-2, 

 5000 m K-1, C-1, 

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

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

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

 5000 m K-1, C-1, 
 

 

Ramowy program (wstępna propozycja): 
I dzień 30.08.2019 r. (piątek), odprawa techniczna o godz. 18:00 

 

II dzień 31.08.2019 r. (sobota) – pierwszy start o godz. 8:00 

 

W godzinach przedpołudniowych – wyścigi kwalifikacyjne i finały w poszczególnych 

konkurencjach na dystansie 1000 m 

 

W godzinach popołudniowych – wyścigi kwalifikacyjne i finały w poszczególnych 

konkurencjach na dystansie 500 m   

 

III dzień 01.09.2019 r. (niedziela) – pierwszy start o godz. 8:00 

 

Wyścigi kwalifikacyjne i finały w poszczególnych konkurencjach na dystansie 200 m 

C.D. wyścigów finałowych na dystansie 500 m (jeżeli nie uda się przeprowadzić wszystkich 

wyścigów w sobotę). 



Wyścigi finałowe w poszczególnych konkurencjach na dystansie 5000 m. 

Minutowy program zawodów zostanie opublikowany po terminie zgłoszeń. 

 

W niedzielę 01.09.2019r. odbędą się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – Strefa A 

 

Zgłoszenia, losowanie, odprawa: 
Zgłoszenia należy dokonać poprzez internetowy system zgłoszeń PZKaj, który zostanie 

uruchomiony pod adresem: http://pzkaj.domtel-sport.pl  

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 24.08.2019 r o godz. 24:00. Losowanie odbędzie 

się w dniu 26.08.2019r. Odprawa kierowników ekip oraz sędziów odbędzie się w dniu 

30.08.2019 r o godz. 18:00 w Sali konferencyjnej toru regatowego „Malta”. 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 (z listy zbiorczej) – 30,00 zł. Opłatę startową należy wpłacać 

na konto Polskiego Związku Kajakowego nr: 53 1240 2034 1111 0000 0307 0530  

w terminie do 24.08.2019r.   

W tytule opłaty należy wpisać „MPS-klasyka” 

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

Wadium za protest – 300,00 zł. 

Wadium za odwołanie – 600,00 zł. 

 

Sposób przeprowadzenia regat: 
Podczas Mistrzostw Polski Seniorów, we wszystkich konkurencjach, jeżeli wystartuje min. 19 

osad, rozegrane zostaną finały A i B. W konkurencjach, do których zostanie zgłoszonych 

maksimum 9 osad zostanie rozegrany bezpośredni finał. W przypadku mniejszej ilości 

zgłoszeń, konkurencje  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). Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w Mistrzostwach Polski Seniorów otrzymują medale. 

Organizator umożliwia ważenie łodzi od godz. 14:00 w dniu 30.08.2019r. W sprawach 

nieujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy zawarte w aktualnym Regulaminie 

Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego. Numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca – 

istnieje możliwość wypożyczenia u organizatora (za kaucją). System zaliczania osad do 

kolejnych wyścigów i finałów – zgodny z aktualnym 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 można przesyłać na adres e-mail: 

wzkaj@wp.pl w terminie do dnia 18.08.2019 r. 

 
Zainteresowani mogą również skorzystać z sieci hotelowej „FOCUS HOTELS” – rezerwując 

miejsca należy powołać się na PZKaj podając jednocześnie nazwę imprezy kajakowej i hasło 

„KAJAKI”. 

 

 

 



Uwaga: 
1. 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. 

2. 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. Brak listy zbiorczej na odprawie lub 

brak opłaty startowej, uregulowanej w terminie do 24.08.2019 będą skutkowały skreśleniem z listy 

startowej. 

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

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

techniczną. 

4. Organizator informuje o całkowitym zakazie wjazdu i parkowania na terenie wioski 

kajakowej przy hangarach i nad brzegiem jeziora. Miejsca parkingowe wyznaczone będą na 

górnym parkingu nad trybunami naziemnymi. Wyjątek stanowią przyczepy kajakowe, które 

będą mogły być ustawione za stojakami na łodzie, od strony wieży sędziowskiej. 


