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Drodzy Zawodnicy, 

Drodzy Entuzjaści Sportu, 

Drodzy Przyjaciele… 
 

 W imieniu Polskiego Związku Kajakowego Kujawsko-
Pomorski Związek Kajakowy ma zaszczyt zorganizowania  
Mistrzostw Świata Weteranów w kajakarstwie 
klasycznym 2022. 

Jest dla nas wielką przyjemnością zaprosić Was do 
naszego pięknego miasta. Wierzymy, że spotkanie w czasie  
regat jest szansą na nawiązanie nowych przyjaźni poprzez 
dzieloną pasję do sportu, którym można się cieszyć 
niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania.  

Mamy nadzieję na stworzenie warunków do osiągnięcia 

spektakularnych wyników osiągnięć i niezapomnianych emocji, ale 

przede wszystkim pragniemy, by nasze regaty stały się symbolem 

uznania dla Was wszystkich, którzy z dumą nie rozstali się ze 

sportem przez dziesięciolecia.   

Nasza dyscyplina sportu od wieków symbolizuje stawianie 

czoła trudnościom i niestrudzoną walkę niezależnie od warunków 

zewnętrznych. Pragniemy oddać cześć wszystkim, których 

straciliśmy przez ostatnie dwa lata, a także tym, których walka o 

niepodległość powstrzymuje przed dołączeniem do nas w tym roku.   

Czekamy z radością, aby podzielić się z Wami naszym duchem 
rywalizacji i ożywić  wspólne marzenie o dumnej międzynarodowej 
społeczności. 
 
Zapraszamy Was do Bydgoszczy! 
        

Jacek Szumiło 
Prezes  Kujawsko-Pomorskiego 

Związku Kajakowego 
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Informacje ogólne 
Data: 12-14 sierpnia 2022 

Miejsce: Tor Regatowy – Brdyujście  

Miasto: Bydgoszcz 

Kraj: Polska 

 

Komitet organizacyjny 

Kujawsko-Pomorski Związek Kajakowy 

Kontakt: Nadia Szumilo 

E-mail: masters2022.kpzkaj@gmail.com 

Strona internetowa: (FB) @mcswc2022 

 

TERMINY 

Rejestracja, rezerwacja usług, płatność:  

1 LIPCA 2022 r. 

Finalizacja zapisów, zmiany rezerwacji:  

2 SIERPNIA 2022 r. 

 

Zgłoszenia i rezerwacje można składać od  

3 czerwca 2022 r. 
 

LOKALIZACJA 

Bydgoszcz położona jest nad Brdą, Wisłą i Kanałem Bydgoskim, 

dzięki czemu codzienne życie, aktywność kulturalna i sportowa 

miasta toczy się w bezpośrednim sąsiedztwie wody. 
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Tor Regatowy 
Tor kajakowy znajduje się w zachodniej części miasta, gdzie  

u zbiegu rzeki Brdy został stworzony sztuczny zalew, ukazując 

spektakularne widoki na Wisłę i 

zabytkową śluzę. Jest to najstarszy 

tor regatowy w Polsce, kreowany na 

krajowe centrum sportów wodnych 

w okresie międzywojennym. 

Tor regatowy ma kształt zbliżony do 

prostokąta z trybunami dla kibiców 

na południowym brzegu, hangarami 

dla łodzi, szatniami dla zawodników, 

parkingiem, restauracją oraz wieżą 

sędziowską. Istnieje również  

elektroniczny system pomiaru czasu z fotokomórką oraz automatyczne 

bloki startowe. Obiekt w pełni spełnia wszystkie wymagania ICF. 

Tor znajduje się przy ulicy Witebskiej 26,  

85-759 Bydgoszcz 

Polska 

 

  

 

 

 

 

 

Wymiary: 

Rozmiar: 60ha 

Długość: 2km 

Szerokość: 330m 

Głębokość: 3m 

Liczba torów: 9 

Szerokość torów: 9m 
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KONKURENCJE I GRUPY WIEKOW 
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OPŁATA STARTOWA 

Opłata startowa wynosi 150 EUR od osoby za całe zawody. Należy 

ją uiścić podczas rejestracji online. 

Usługi wliczone w opłatę startową: 

• akredytacja, 

• tor regatowy i jego obiekty, 

• udział w 5 wyścigach, 

• posiłek podczas 3 dni zawodów, 

• bankiet z kolacją, 

• koszulka pamiątkowa, 

• woda pitna, 

• medale, 

• opieka medyczna i ratownicy na miejscu, 

• bezpłatne połączenie Wi-Fi, 

• ochrona, 

• parking, 

• stojaki na łodzie, 

• transmisja wydarzenia online.  

 
Rejestracji należy dokonać za pośrednictwem strony online. Link 

będzie dostępny na stronie Facebook’owej lub na prośbę mejlową. 

Zgłoszenia należy nadsyłać od 3 czerwca 2022 do 3 lipca 2022. 

 
Płatności prosimy dokonywać na następujące konto bankowe: 

EUR  

Nazwa firmy: Kujawsko-Pomorski Związek Kajakowy  

Nazwa banku: Bank Pocztowy  

IBAN: PL04 1320 1117 2032 1330 2000 0003 

SWIFT: POCZPLP4  
 

Wszelkie pytania dotyczące wpisów lub akredytacji prosimy 

kierować na adres: masters2o22.kpzkaj@gmail.com 

Any questions relating to entries or accreditation should be sent 

to: masters2o22.kpzkaj@gmail.com 

 

 

mailto:masters2o22.kpzkaj@gmail.com
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REGULAMIN ZAWODÓW 

 
Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym 
Regulaminem Zawodów ICF Canoe Sprint oraz szczegółowymi 
zasadami Komitetu Organizacyjnego. 
• Zawodnik może startować w grupie wiekowej, w roku w którym 
ukończy dolny limit tej grupy z minimalnym wiekiem 35 lat. 
• Aby wziąć udział w konkurencji z określoną grupą wiekową, 
zawodnik musi przedstawić dokument potwierdzający jego wiek: 
paszport, dowód osobisty lub  dokument ze zdjęciem,  
• Legitymacje można odebrać przy akredytacji, którą należy 
posiadać przez cały czas trwania zawodów. 
Zasady Specjalne  
• W zawodach K2/C2 lub K4/C4 wiek najmłodszego zawodnika 
określi grupę wiekową, w której osada będzie rywalizować. 
• Zawodnicy na osadach mogą pochodzić z różnych krajów. 
• Numery startowe należy odebrać na 1 godzinę przed wyścigiem. 
Wymagany będzie dokument potwierdzający tożsamość uczestnika 
zawodów. Numery należy zwrócić natychmiast po zakończeniu 
wyścigu 
• Wyścig z mniej niż 3 osadami/zawodnikami nie dojdzie do 
skutku. 
• Zawodnik może rywalizować w nieograniczonej liczbie 
konkurencji. Udział w więcej niż w 5 wyścigach wiąże się z opłatą 
20EUR za każdy kolejny start. 

 

WYPOŻYCZENIE ŁODZI 

Komitet Organizacyjny może zapewnić wypożyczenie 
łodzi/kajaka/kanadyjki. Zainteresowanych prosimy o kontakt: 
masters2022.kpzkaj@gmail.com 

K-1/C-1 30 EUR za dzień 60 EUR za dzień 
K-2/C-2 50 EUR za dzień 100 EUR za dzień 
K-4/C-4 70 EUR za dzień 140 EUR za dzień 

Należy pamiętać, że wszelkie uszkodzenia łodzi zostaną potrącone 
z kaucji płatnej w gotówce po akredytacji.  

 (K1/C1 200 EUR; K2/C2 400 EUR; K4/C4 600 EUR 
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INFORMACJE PODRÓŻNE 

Bydgoszcz zaprasza!  

 

Pociągiem 

Wszystkie pociągi przyjeżdżające do 

Bydgoszczy zatrzymują się na Dworcu 

Głównym (Bydgoszcz Główna). 

Dworzec PKP znajduje się w ścisłym 

centrum miasta i jest dobrze 

skomunikowany ze wszystkimi 

środkami komunikacji miejskiej. 

 

 

 

Samochodem 

Bydgoszcz jest węzłem na skrzyżowaniu dróg krajowych: 

nr 5 - (Gdańsk) - A1 Nowe 

Marzy - Bydgoszcz - Poznań - 

Wrocław - Lubawka 

nr 10 - (Warszawa) - Płońsk - 

Toruń - Bydgoszcz - Szczecin 

nr 25 - (Koszalin) - Bobolice - 

Bydgoszcz - Kalisz - Oleśnica - 

(Wrocław) 

nr 80 - Bydgoszcz - Toruń 

 

 

 

 

Wsparcie w podróży 

Możemy pomóc zorganizować podróż oraz transfer z dowolnego 

lotniska do Bydgoszczy. Prosimy o kontakt na: 

masters2022.kpzkaj@gmail.com 
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ZAKWATEROWANIE 

Komitet Organizacyjny może pomóc w znalezieniu odpowiedniego 

zakwaterowania oraz w dokonaniu rezerwacji. Poniżej 

przygotowaliśmy listę różnych typów hoteli i miejsc noclegowych 

dla różnych budżetów. Wszystkie ceny podane są za 

zakwaterowanie na osobę w pokoju dwuosobowym. 

Hotel Apartament (*****)  - 140 EUR/ za osobę 

High o wysokim standardzie (****) - 90 EUR / za osobę 

Hotel Standardowy (***)  - 50 EUR / za osobę 

Ekonomiczny (łóżko w akademiku) - 30 EUR / za osobę 

* śniadanie w klasie ekonomicznej będzie podawane na torze regatowym 

 

Śniadanie w hotelu jest wliczone w cenę pobytu. Komitet 

Organizacyjny nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe usługi 

hoteli takie jak: mini bar, telefon, parking, pralnia itp. Koszty te są 

pobierane bezpośrednio przez hotel. 

Jeśli powyższa oferta nie spełnia Twoich oczekiwań,  zapraszamy 

do poszukiwań indywidualnego noclegu na: Booking.com 

TRANSPORT 

Pomiędzy hotelami, które zapewnia organizator, a miejscem 

zawodów będzie kursował autobus dla zawodników i osób 

towarzyszących. Osoby wybierające indywidualnie 

zakwaterowanie mogą skorzystać bezpłatnie z autobusu  

w wyznaczonych miejscach postoju. Harmonogram zostanie 

podany podczas akredytacji.  

 

KEMPING 

W czasie trwania zawodów Komitet Organizacyjny przygotuje pole 

namiotowe bezpośrednio przy torze regatowym, z którego będą 

mogli korzystać zawodnicy i osoby towarzyszące. Opłata za pole 

namiotowe obejmuje cały okres od 10 sierpnia (czwartek) do 14 

sierpnia (niedziela) bez względu na ilość zarezerwowanych 

noclegów. 
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Ceny: 40 EUR za osobę + 30 EUR za przyczepę stacjonarną lub przyczepę 

kempingową. Usługi wliczone w cenę: prąd, prysznice, toalety, ochrona. 

Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu lub przedłużenia pobytu  

(10 EUR/noc za osobę).  

 

WYŻYWIENIE  

Wszystkie rezerwacje na usługi gastronomiczne dostępne na 

terenie regat można dokonywać do 1 sierpnia. Wszelkie późniejsze 

rezerwacje będą uzależnione od wolnych miejsc. Istnieje możliwość 

wyboru oferty  wegetariańskiej. 

Śniadanie 

Śniadania w formie bufetu -  w godzinach od 8:00 do 10:00 w cenie 10 EUR 

za dzień. 

Lunch 

Lunch -  od 12:00 do 15:00. Obiad dla zawodników wliczony jest w opłatę 

startową. Obiad dla osób towarzyszących można kupić za 15 EUR za dzień. 

Kolacja 

Kolacja-  od 18:00 do 20:00 za dodatkową opłatą 15 EUR za dzień zarówno 

dla zawodników, jak i osób towarzyszących. 

 

Oferta Festiwalowa 

Komitet Organizacyjny zaprasza do zwiedzenia naszego miasta. Wraz  

z dokumentem akredytacyjnym otrzymasz zniżkę na jedzenie i napoje 

w wybranych restauracjach. Pełna lista współpracujących restauracji 

będzie dostępna po akredytacji. 

 

REZERWACJA ZAKWATEROWANIA 

 I WYŻYWIENIA 

W sprawie rezerwacji prosimy o kontakt: 

masters2022.kpzkaj@gmail.com 

Opłaty za pakiet zakwaterowania muszą być uiszczone w całości, 

aby potwierdzić rezerwację. Przyjmujemy rezerwacje od 15 maja 

do 12 lipca 2022 roku. Choć postaramy się uwzględnić wszystkie 

rezerwacje, hotele mogą oferować ograniczoną dostępność w 

wybranych terminach.  
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Płatność 

Wpłaty są przyjmowane na poniższe konto bankowe: EUR 

Nazwa firmy: Kujawsko-Pomorski Związek Kajakowy 

Nazwa banku: Bank Pocztowy 

IBAN: PL04 1320 1117 2032 1330 2000 0003 

SWIFT: POCZPLP4  

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących płatności 

prosimy o kontakt na masters2o22.kpzkaj@gmail.com 

 
Stan Zdrowia  

Komitet Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszczerbek 

na zdrowiu i jego następstwa powstałe w związku ze stanem zdrowia 

zawodnika. Każdemu uczestnikowi zaleca się wykupienie prywatnego 

ubezpieczenia zdrowotnego. 

COVID-19 

Komitet Organizacyjny opracuje protokoły epidemiologiczne imprezy 

zgodnie z zaleceniami ICF i władz lokalnych, które zostaną wdrożone 

podczas zawodów. 

 

ZASADY REZYGNACJI 
Zgłoszenie do 1 lipca 2022: pełny zwrot pieniędzy 

Zawiadomienie od 2 lipca do 31 lipca 2022: 50% zwrotu 

Zawiadomienie po 1 sierpnia 2022: brak zwrotu 

 

WYCIECZKI Z PRZEWODNIKIEM 
Osobom zainteresowanym naszym pięknym miastem 

proponujemy zorganizowaną wycieczkę po Bydgoszczy z 

profesjonalnym przewodnikiem. Cena uzależniona będzie od ilości 

uczestników . 
 

PYTANIA OGÓLNE 
Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić wszelkie uzasadnione 

prośby. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: 

masters2022.kpzkaj@gmail.com 

 

                           DO ZOBACZENIA!  

mailto:masters2022.kpzkaj@gmail.com

