
OTWARTE MISTRZOSTWA 
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO 

w kajakarstwie klasycznym 
Elbląg 25.06.2022 r. 

 

1. Cel:  
• Wyłonienie Mistrzów Województwa Warmińsko - Mazurskiego  

• Popularyzacja kajakarstwa w regionie  

• Sprawdzenie poziomu sportowego zawodników 

• Dni Elbląga 2022 

• Uczczenie roku tradycji morskich Elbląga  
 

2. Miejsce, organizator:  
Mistrzostwa Województwa Warmińsko - Mazurskiego zostaną rozegrane na rzece Elbląg na 
odcinku przy ul Bulwar im. Zygmunta Augusta  
Organizatorem jest „UKS Silvant Kajak Elbląg” na zlecenie Warmińsko – Mazurskiego 
Okręgowego Związku Kajakowego w Olsztynie.  
Współorganizatorami są:  

• Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego  

• Prezydent Miasta Elbląg 

• MOSiR Elbląg 

• PKS Korona Elbląg  

• PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej  

• Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo wodne Elbląg 
 

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Prezydent 
Miasta Elbląg 
Patronat Medialny: portel.pl, radio Eska, Dziennik Elbląski 
 

3. Uczestnicy:  
W Mistrzostwach startują:  

• Juniorzy i Seniorzy roczniki 2005 i starsi 

• Juniorzy młodsi roczniki 2007 – 2006   

• Młodzicy rocznik 2008 

• Młodzicy rocznik 2009  

• Dzieci roczniki 2010  

• Dzieci roczniki 2011  

• Mastersi – rocznik 1982 i starsi   

• Rodzice, dziadkowie, opiekunowie prawni dzieci 
Zawodnicy mogą być zgłoszeni i startować:  

• dzieci w dwóch konkurencjach,  

• młodzicy w dwóch konkurencjach,  

• seniorzy, juniorzy młodsi i juniorzy w trzech konkurencjach w czasie regat  
 
 



Prawo startu w regatach mają zawodnicy zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego,  
posiadający licencję zawodniczą, badania lekarskie oraz umiejętność pływania, potwierdzoną 
przez upoważnione osoby.  
W wyścigach popularyzacyjnych, do których należą wyścigi masterów i rodziców 
(opiekunów) z dziećmi powyższy wymóg nie ma zastosowania. 
Organizacje zgłaszające ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, odpowiedzialność klubu oraz rodziców. 
 

Podczas odprawy technicznej Sędzia Główny ma prawo zmienić program minutowy, 
ustalony podczas losowania oraz łączyć kategorie wiekowe zgodnie z własnym uznaniem i 
potrzebą rozegrania jak największej ilości wyścigów. 
 

4. Konkurencje:  
 

Kategoria wiekowa Rocznik Konkurencje Dystans 

Juniorzy i seniorzy 2003 i starsi 
K-1 
C-1 

K-2 
C-2 

K-4 
C-4 

500 m 

Juniorki i seniorki  2003 i starsi 
K-1 
C-1 

K-2 
C-2 

K-4 
C-4 

500 m 

Juniorzy mł.  2006 - 2007 
K-1 
C-1 

K-2 
C-2 

K-4 
C-4 

500 m 

Juniorki mł.  2006 - 2007 
K-1 
C-1 

K-2 
C-2 

K-4 
C-4 

500 m 

Młodzicy  2009 
K-1 
C-1 

K-2 
C-2 K-4 

C-4 

500 m 

Młodzicy  2008 
K-1 
C-1 

K-2 
C-2 

500 m 

Młodziczki  2009 
K-1 
C-1 

K-2 
C-2 K-4 

C-4 

500 m 

Młodziczki  2008 
K-1 
C-1 

K-2 
C-2 

500 m 

Dzieci chłopcy  2011  
K-1 
C-1 

K-2 
C-2 K-4 

C-4 

500 m 

Dzieci chłopcy  2010 
K-1 
C-1 

K-2 
C-2 

500 m 

Dzieci dziewczynki  2011 
K-1 
C-1 

K-2 
C-2 K-4 

C-4 

500 m 

Dzieci dziewczynki  2010 
K-1 
C-1 

K-2 
C-2 

500 m 

Mastersi  1982 i starsi 
K-1 
C-1 

K-2 
C-2 

K-4 
C-4 

500 m 

Rodzice z dziećmi  Zgodnie z opisem* T-2   500 m 

• w przypadku gdy wyścig kobiet w dowolnej konkurencji wiekowej nie dojdzie do skutku 
istnieje możliwość dogłoszenia osady do wyścigu męskiego w tej samej kategorii 
wiekowej lub stworzenie osady mieszanej w tej samej kategorii wiekowej. Dotyczy 
wyłącznie wyścigów K-4 



• Rodzice, dziadkowie, opiekunowie prawni (zakaz startu rodzeństwa) mogą startować 
na w jednej osadzie z dzieckiem urodzonym w roku 2009 i młodszym. UWAGA: zakaz 
startu dzieci, które były uczestnikiem finału Mistrzostw Polski Młodzików w 
kajakarstwie) 

• W wyścigu rodzice z dzieckiem wszyscy startują WYŁĄCZNIE na sprzęcie 
turystycznym 

• W przypadku dużej ilości zgłoszeń przewiduje się wyścigi wg. następujących kategorii 
Tata – syn  /  mama – syn  /  tata – córka  /  mama - córka 

 
Konkurencja dochodzi do skutku przy zgłoszeniu minimum trzech osad.  
W przypadku, gdy konkurencja nie dochodzi do skutku jest możliwość dogłoszenia tych  
zawodników do innych konkurencji.  
 
Zgłoszenia do wyścigów turystycznych i Masters proszę kierować drogą mailową na adres 

piotrozalski@wp.pl 
 

5. Ramowy program:  
godz. 10.00 - odprawa techniczna sędziów  
godz. 10.00 - odprawa techniczna kierowników ekip – namiot GRUPA WODNA ul. Wybrzeże 
Gdańskie  
godz. 11:30 - rozpoczęcie regat  
godz. 13:20 – 14:30 przerwa obiadowa (w tych godzinach przepływa żegluga Ostródzko-
Elbląska) – zawodnicy muszą zejść z wody w obrębie strefy startu 
 
 
 

5. System kwalifikacji:  
Przy zgłoszeniu więcej niż 9 osad przewiduje się 2 przedbiegi z których zawodnicy I-IV 
kwalifikują się do finału.  
Przy zgłoszeniu więcej niż 18 osad przewiduje się 3 przedbiegi po 8 zawodników z których 
zawodnicy I-III kwalifikują się do finału.  
 

6. Zgłoszenia, losowanie:  
Zgłoszenia należy przesłać poprzez panel zgłoszeniowy PZKAJ - https://pzkaj.domtel-sport.pl 
 
Termin zgłoszeń upływa 20.06.2022 r. do godz. 23:59.  
 
UWAGA:  
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, mimo wcześniejszego wysłania 
listy drogą elektroniczną. 
 

7. Sprawy różne:  
1) DEKORACJA - Ze względu na reprezentacyjną rangę zawodów i zorganizowanie 

dekoracji w miejscu z dużą ilością kibiców i sympatyków, wymaga się aby zawodnicy 

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


na podium stawiali się w strojach reprezentacyjnych i takich samych w przypadku 
osad.  

2) Osady zobowiązane są posiadać numery startowe na linii startu. Osady bez numeru nie 
będą dopuszczone do wyścigu.  

3) Podczas zawodów nie będzie pomiaru czasu a jedynie będą podane różnice czasowe 
między osadami.  

4) Opłata startowa wynosi:  

• 30 zł dla zawodników startujących w kategorii dzieci  - seniorzy   

• 40 zł dla kategorii Masters 

• 20zł od osady w kategorii Rodzic i dziecko  

• Organizator zapewnia pełnowartościowy porządny obiad dla każdego uczestnika 
(obiad w cenie opłaty startowej) 

 
 
Organizator 


