
OTWARTE MISTRZOSTWA MAZOWSZA 

ZAPOWIEDŹ 

MIEJSCE TERMIN ORGANIZATOR 
Regaty zostaną rozegrane  w dniu  19.06.06.2022r. na  Kanale  Żerańskim przy  ul.  Modlińskiej  16.
Organizatorem  jest  Unia  Związków  Sportowych  Warszawy  i  Mazowsza,  Mazowiecki  Okręgowy
Związek Kajakowy i Klub Sportowy „Spójnia”-Warszawa. 

UCZESTNICTWO 
W regatach mają prawo startu,  juniorzy i  starsi  (2005 i  powyżej),  juniorzy młodsi,  (2006,  2007),
młodzicy  (2008,  2009),  dzieci  (2010  i  młodsi),  posiadający  aktualne  badania  lekarskie  i  kartę
pływacką  lub  oświadczenie  o umiejętności  pływania  potwierdzone  pieczątką  imienną  osoby
uprawnionej oraz są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

KONKURENCJE 

Juniorzy i starsi K1 200m K2 200M mix

Juniorki i starsze K1 200m

Juniorzy młodsi K1 200m K2 200M mix

Juniorki młodsze K1 200m 

Młodzicy K1 200m K2 200M mix

Młodziczki K1 200m

Dzieci chłopcy K1 200m

Dzieci dziewczęta K1 200m

Sztafeta męska 4 x K-1 200m:
młodzicy 
juniorzy młodsi 
juniorzy 
seniorzy 

Sztafeta damska 4 x K-1 200m:
młodziczki 
juniorki młodsze 
juniorki 
seniorki 

ZGŁOSZENIA, LOSOWANIE, ODPRAWA 
Zgłoszenia należy dokonać poprzez internetowy system zgłoszeń PZKaj, znajdujący się pod adresem:
http://pzkaj.domtel-sport.pl/  w terminie do 04.06.2022 do godz. 23:59.
Podpisane  listy  zbiorcze  wraz  ze  wszystkimi  oświadczeniami  należy  dostarczyć  na  odprawę
techniczną w dniu zawodów.

http://pzkaj.domtel-sport.pl/


Odprawa techniczna odbędzie się w dniu  19.06.2022 o godz.  10:00  na przystani kajakowej Klubu
Sportowego „Spójnia” Warszawa przy ul. Modlińskiej 16.
W czasie trwania regat  kajakowych kierownicy drużyn muszą posiadać dokumentację zawodniczą
(książeczki zdrowia) i umożliwić komisji sędziowskiej jej kontrolę. 
Start do pierwszego wyścigu planowany o godz. 11:00

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REGAT
• Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem PZKaj. i niniejszą zapowiedzią.
• Numery startowe oraz kamizelki asekuracyjne zabezpiecza organizacja zgłaszająca .
• Koszty organizacji pokrywa MOZKaj.
• Kolegium Sędziów MOZKaj wyznaczy komisję sędziowską.
• Szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawę techniczną.
• Zawodnicy w kategorii dzieci i młodzicy startują obowiązkowo w kapokach.
• Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III, otrzymają medale.
• W przypadku  braku osady w danej konkurencji istnieje możliwość na wniosek Trenera do

Organizatora,  łączenia  konkurencji  w  różnych  kategoriach  wiekowych  oraz  zgłoszenia
zawodnika młodszego w starszej kategorii wiekowej. 

• W sztafetach można wystawić zawodnika z młodszej kategorii wiekowej w starszej . Klub
może zgłosić dowolną liczbę sztafet. 
SPOSÓB ROZEGRANIA SZTAFET: od kategorii najmłodszej do najstarszej. 

• Konkurencja  dochodzi  do  skutku  przy  trzech  zgłoszonych i  nie  wycofanych na  odprawie
osadach.

• Pełnoletni zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, nieletni zaś na odpowiedzialność
rodziców. 

Projekt współfinansuje Urząd Marszałkowski


