
ZAPOWIEDŹ   

REGATY KAJAKOWE  
MISTRZOSTWA MIASTA POZNANIA 

________________________________________________________________________  
 

1. Miejsce, termin, organizator 

− regaty odbędą się w dniu 24.09.2022 na torze regatowym MALTA. Godzina 

rozpoczęcia regat zostanie podana po weryfikacji zgłoszeń, jednak nie wcześniej niż 

o godz. 09:30; 

− organizatorem jest Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu. 

 
2. Uczestnictwo 

− w regatach mogą startować seniorzy, juniorzy, juniorzy mł, młodzicy i dzieci; 

− mastersi, seniorzy, juniorzy, juniorzy mł., młodzicy mogą startować w 2 konkurencjach; 

− dzieci mogą startować w 1 konkurencji, start w kategorii C-4 VIKING jest startem 

dodatkowym. 

 

3. Konkurencje i program  !!! U W A G A !!!  ZMIANA ROCZNIKÓW 

 

- seniorzy 2004 i starsi   500 m  K-1, K-2, K-4, C-1, C-2 

- seniorki 2004 i starsi   500 m  K-1, K-2, K-4, C-1, C-2 

- juniorzy 2005-2006    500 m  K-1, K-2, K-4, C-1, C-2 

- juniorki 2005-2006     500 m  K-1, K-2, K-4, C-1, C-2 

- juniorzy mł. 2007-2008   500 m  K-1, K-2, K-4, C-1, C-2 

- juniorki mł. 2007-2008   500 m  K-1, K-2, K-4, C-1, C-2 

- młodziczki 2009-2010   500 m  K-1*, K-2, K-4, C-1*, C-2 

- młodzicy 2009-2010   500 m  K-1*, K-2, K-4, C-1*, C-2 

- dzieci chłopcy 2011 i młodsi  500 m  K-1*, K-2, K-4, C-1*, C-2 

- dzieci dziewczynki 2011 i młodsi  500 m  K-1*, K-2, K-4,  

- dzieci dziewczynki 2011i młodsi  200 m   C-1*, C-2 

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

- mastersi kobiet     500 m  K-1, K-2 

- viking 2011 i młodsi    200 m  CT-4  

- open kobiet     500 m   C-4 

- open mężczyzn    500 m  C-4 

 

*Ranking WZKaj Młodzików i Dzieci 

 

W przypadku bardzo dużej ilości zgłoszeń system rozgrywania regat może ulec zmianie. 

W konkurencjach C-4 dopuszcza się osady open 
 

KOLEJNOŚĆ WYŚCIGÓW USTALONA ZOSTANIE PO LOSOWANIU 
  

 

4. Zgłoszenia, losowanie, odprawa 

− zgłoszenia należy dokonać wyłącznie poprzez internetowy system zgłoszeń PZKaj, 

znajdujący się pod adresem: http://pzkaj.domtel-sport.pl/. a ostateczny termin przyjmowania 

zgłoszeń upływa 18.09.2022r., godz. 24:00. 

− wyjątek stanowi sposób zgłoszeń do kategorii 

✓ MASTERS, VIKING, które należy przesyłać do 18.09.2022r. na adres wzkaj@wp.pl  

− odpowiednie druki można znaleźć pod tym adresem: http://www.wzkaj.poznan.pl/druki/  

http://pzkaj.domtel-sport.pl/
mailto:wzkaj@wp.pl
http://www.wzkaj.poznan.pl/druki/


− podpisane listy zbiorcze wraz z oświadczeniami należy dostarczyć najpóźniej na odprawę 

techniczną w dniu zawodów; 

− odprawa techniczna odbędzie się w dniu 24.09.2022 o godz. 8:00 w sali audiowizualnej 

toru regatowego Malta; 

− w czasie trwania regat kajakowych kierownicy drużyn muszą posiadać dokumentację 

zawodniczą (książeczki zdrowia, poświadczona umiejętność pływania) i umożliwić komisji 

sędziowskiej jej kontrolę. 

 

5. Opłaty 

− za zgłoszoną osobę wg listy zbiorczej ½ wysokości obowiązującej diety (15 zł),  

dzieci 5 zł; 

− za każdą zmianę dokonaną z listy zbiorczej: 1-krotna wysokość obowiązującej diety; 

− za dogłoszenie osady z listy zbiorczej na 1-godz. przed odprawą: 5-krotna wysokość diety; 

− wadium za protest: 10-krotna wysokość obowiązującej diety; 

− wadium za odwołanie: 20-krotna wysokość obowiązującej diety; 

− odpłatność za opłaty startowe należy uregulować gotówką w dniu zawodów;  

− ekipy zagraniczne są zwolnione z opłaty startowej. 

 

6. Sposób przeprowadzenia regat 

− regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem PZKaj. i niniejszą zapowiedzią; 

− w wyścigach kategorii dzieci rozgrywane będą tylko finały; 

− w pozostałych kategoriach rozgrywane będą tylko wyścigi eliminacyjne i finały; 

− system kwalifikacji osad do wyścigów finałowych:  

• 2 eliminacje – 2 pierwszych + 5 z najlepszym czasem 

• 3 eliminacje – 2 pierwszych + 3 z najlepszym czasem 

• 4 eliminacje – zwycięzcy z poszczególnych wyścigów + 5 z najlepszym czasem 

• 5 eliminacji i więcej – zwycięzcy z poszczególnych wyścigów + najlepsi z czasem; 

− numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca osady; 

− koszty organizacji pokrywa WZKaj; 

− Kolegium Sędziów WZKaj wyznaczy komisję sędziowską;  

− szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawę techniczną; 

− dana konkurencja zostanie rozegrana pod warunkiem zgłoszenia min 2 osad; 

− zawodnicy w kategorii dzieci i młodzików startują obowiązkowo w kapokach; 

− zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III, otrzymają medale; 

− drużyny, które zajmują miejsca I-III otrzymują puchary;  

− podczas Mistrzostw Miasta Poznania, prowadzona będzie punktacja a punkty będą 

naliczane po każdym ukończonym wyścigu za miejsca I-IX: 

* I miejsce - 10 pkt.  
* IX miejsce - 1 pkt.  

− dla drużyn zagranicznych prowadzona będzie osobna punktacja a drużyny, które zajmą 

miejsca I-III otrzymują puchary; 

− suma punktów z poszczególnych wyścigów będzie doliczana do punktacji drużynowej; 

− dla klubów zagranicznych prowadzona będzie osobna punktacja drużynowa; 

− w przypadku braku osady w danej konkurencji istnieje możliwość na wniosek Trenera 

koordynatora WZKaj do Organizatora, łączenia konkurencji w różnych kategoriach 

wiekowych oraz zgłoszenia zawodnika młodszego w starszej kategorii wiekowej;  

− dana konkurencja odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się min 2 osad;  

− konkurencje masters nie są dzielone na grupy wiekowe, mogą startować tylko zawodnicy, 

którzy nie uprawiają czynnie dyscypliny min 5 lat. 

 



7. Różne 

− Istnieje możliwość skorzystania z obiadów na torze regatowym. Zamówienia można 

przesyłać na adres e-mail: wzkaj@wp.pl w terminie do dnia 18.09.2022.  
 

− Organizator informuje, iż kluby, które chcą rozstawić własny namiot na terenie wioski 
zawodniczej, mogą to zrobić wyłącznie przy dolnej ścianie zielonej trybuny naziemnej za 
stojakami na łodzie. 

 

 

REGATY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW 
URZĘDU MIASTA POZNANIA 
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