11. MISTRZOSTWA POLSKI W PARAKAJAKARSTWIE
Miejsce, termin, organizator:
Mistrzostwa Polski w Parakajakarstwie rozegrane zostaną w dniach 1-2.07.2022 r., na torze
regatowym Brdyujście w Bydgoszczy.
Organizatorem, na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego, Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek
Sportowy w Bydgoszczy, przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu.

Uczestnictwo:
Prawo startu mają zawodnicy zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego oraz zawodnicy
zagraniczni zgłoszeni do macierzystych Związków Kajakowych. W mistrzostwach mogą brać
udział zawodnicy reprezentujący jeden klub. Obowiązują przepisy „ICF Paracanoe
Competition
Rules”
i „ICF Paracanoe Classification Rules & Regulations”- z wyłączeniem ograniczeń wiekowych
zawodników. Obowiązuje posiadanie klasy startowej na podstawie badań przeprowadzonych
przez zespół trenerów – nowi zawodnicy, lub przez polskich lub międzynarodowych
klasyfikatorów w parakajakarstwie.
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 reprezentujący
poszczególne grupy startowe.
W związku z kwalifikacjami do Mistrzostw Świata i Europy zawodnicy konkurencji KL+VL
mężczyzn ścigają się dwukrotnie na dystansie 200m. Oba wyścigi są brane pod uwagę w
kwalifikacjach do reprezentacji, drugi decyduje o tytułach mistrza Polski.
Obowiązują aktualne – udokumentowane badania sportowo-lekarskie.
W celu upowszechnienia dyscypliny zostaną rozegrane dwa wyścigi na kajakach
turystycznych- Para Mix i Fun Mix - bez tytułu mistrza Polski.
Konkurencje mistrzowskie:
Kobiety:

KL+ VL

Mężczyźni:

KL +VL

200 m
200 m

Konkurencje otwarte na kajakach turystycznych:
Kobiety i mężczyźni:
K-2 Para Mix 200 m – konkurencja dla osób z
niepełnosprawnościami
Kobiety i mężczyźni:

K-2 Fun Mix

200 m – parakajakarz + osoba pełnosprawna

Zgłoszenia, losowanie:
Zgłoszeń imiennych należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 20.06.2022 r. do godz.
2359, poprzez system elektroniczny, który zostanie uruchomiony na stronie internetowej
PZKaj https://pzkaj.domtel-sport.pl/
Zgłoszenia do konkurencji otwartych należy dokonać poprzez e-mail na adres
renata_klekotko@interia.pl
Program dostępny będzie na stronie PZKaj.
Kierownicy ekip będą mogli odbierać program regat w punkcie informacji, mieszczącym się
w trybunach naziemnych przy hangarach na torze regatowym Malta.
Opłaty:
Za każdego zgłoszonego zawodnika do konkurencji mistrzowskiej i otwartej (z listy
zbiorczej) – 30,00 zł.
Opłatę startową należy wpłacać na konto Polskiego Związku Kajakowego nr:
53 1240 2034 1111 0000 0307 0530 w nieprzekraczalnym terminie do 20.06.2021r.
W tytule opłaty należy wpisać „MP w Parakajakarstwie 2022”
- Opłata 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 w Parakajakarstwie w konkurencjach, do których zostanie
zgłoszonych maksimum 9 osad zostanie rozegrany bezpośredni finał. Zdobywcy trzech
pierwszych miejsc w Mistrzostwach Polski w Parakajakarstwie otrzymują medale.
System zaliczania osad do kolejnych wyścigów i finałów – zgodny z aktualnym
Regulaminem Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego. Podczas Regat prowadzona będzie
obowiązkowa kontrola ID.
Różne:
1. Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizacje zgłaszające.
Istnieje możliwość zamówienia zakwaterowania i wyżywienia poprzez K-PZKaj., który dysponuje
miejscami noclegowymi w hotelach na terenie miasta Bydgoszczy. Decyduje kolejność złożonego
zamówienia, które należy składać na e-mail: nocleg.kpzkaj@gmail.com w terminie do 26.06.2022 r.
– koszt 180 zł osobodzień. Za zamówione zakwaterowanie i wyżywienie należy dokonać zapłaty po
otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia rezerwacji w terminie 3 dni (brak wpłaty w terminie jest
równoznaczne z anulacją zamówienia) na konto bankowe Kujawsko-Pomorskiego Związku
Kajakowego w Bydgoszczy nr 58 1320 1117 2032 1330 2000 0001. Przelew opisać „zakwaterowanie
i wyżywienie MP” Faktury dostarczymy w czasie regat.
W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 789 114 023.
Nie ma możliwości zakwaterowania w Domu studenta – przedłużony rok akademicki z powodu
pandemii

2. Kierownicy ekip muszą dostarczyć podpisane listy zbiorcze wydrukowane z
systemu (ze stosownym oświadczeniem) przed rozpoczęciem regat.
3. Numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca.

