
Zasady użyczania i przekazywania sprzętu sportowego 

członkom Polskiego Związku Kajakowego przez PZKaj  

 
 

Zatwierdzone przez Zarząd PZKaj uchwałą nr 26/2022/Z z dnia 23.03.2022 r. 

 

 

Polski Związek Kajakowy niniejszym regulaminem określa zasady użyczania 

i przekazywania sprzętu sportowego, będącego własnością PZKaj, członkom PZKaj 

uczestniczącym w współzawodnictwie sprintu kajakowego i slalomu kajakowego 

– zwanych w dalszej części regulaminu Klubami. 

 

§ 1 

Sprzęt sportowy 
 

1. Za sprzęt sportowy z grupy pierwszej uważa się: 

a) łodzie używane w kajakarstwie klasycznym i kajakarstwie slalomowym typu 

K1, K2, C1, C2 – zwane w dalszej części regulaminu kajakami; 

b) wiosła kajakowe – zwane w dalszej części regulaminu wiosłami. 

2. Za sprzęt sportowy z grupy drugiej uważa się: 

a) ergometry kajakowe; 

b) łodzie K4 i C4; 

c) motorówki; 

d) silniki do motorówek. 

3. Za sprzęt sportowy z grupy trzeciej uważa się: 

a) rowery; 

b) innego rodzaju sprzęt sportowy będący własnością PZKaj. 

 

§ 2 

Zasady podziału sprzętu sportowego 
 

1. Do 31 grudnia każdego roku Zarząd PZKaj sporządza i zatwierdza listę sprzętu 

sportowego z grupy pierwszej do użyczenia lub przekazania Klubom – zwanej 

w dalszej części regulaminu listą. 

2. Podział sprzętu sportowego z grupy pierwszej: 

a) sprzęt sportowy z grupy pierwszej przydziela się według zajętych miejsc przez 

Kluby w rankingu utworzonego na podstawie punktacji Systemu Sportu 

Młodzieżowego MSiT na dany rok – zwanym w dalszej części regulaminu 

rankingiem; 

b) ranking tworzony jest osobno dla kajakarstwa klasycznego i slalomowego; 

c) suma punktów zdobytych przez Klub w Systemie Sportu Młodzieżowego MSiT 

w kategoriach młodzików, juniorów młodszych i juniorów, decyduje o zajętym 

miejscu w rankingu; 

d) pierwsze miejsce w rankingu zajmuje Klub uzyskujący największą liczbą 

punktów; 

e) w przypadku, gdy dwa lub więcej Klubów zdobędą taką samą liczbę punktów,  

o pozycji Klubu w rankingu decyduje w pierwszym rzędzie liczba punktów 

zdobytych w kolejności w kategoriach: junior, junior młodszy, młodzik. 

Następnie będzie brana pod uwagę liczba punktów zdobytych  

w konkurencjach K1 i C1 w kolejności w kategoriach: junior, junior młodszy, 

młodzik; 

f) sprzęt sportowy wydawany jest w kolejności zajętych miejsc w rankingu po 

jednej sztuce na Klub z listy zatwierdzonej przez Zarząd PZKaj na dany rok; 
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g) zwycięzca rankingu ma prawo jako pierwszy do wyboru sprzętu z listy, 

następnie prawo to przechodzi na kolejne miejsce z rankingu; zasada ta jest 

stosowana odpowiednio do pozostałych miejsc;  

h)  Klubom, które zdobyły mniej niż 5 punktów w rankingu nie przysługuje  

prawo do przydziału sprzętu z listy; 

i) Klub może otrzymać kajak nie częściej jak raz na 2 lata, z wyjątkiem 

określonym w przepisie § 2 pkt 2 lit. j regulaminu;  

j) w przypadku przyznania kajaków wszystkim Klubom, które zdobyły punkty 

w bieżącym roku, a nie otrzymały kajaka w roku poprzednim i bieżącym, 

przyznaje się kajaki zgodnie z przepisami określonymi w § 2 ust. 2 lit. e, f, g 

regulaminu; 

k) Kluby, które zajęły od 1 do 10 miejsca w rankingu kajakarstwa klasycznego 

oraz od 1 do 5 miejsca w rankingu kajakarstwa slalomowego, a nie otrzymały 

kajaka mają prawo do otrzymania 2 szt. sprzętu sportowego z grupy określonej 

w § 1 pkt 1 lit. b lub w § 1 pkt 3 a) i b)  

l) Klub może otrzymywać sprzęt sportowy z grupy pierwszej zgodnie 

z powyższymi zasadami wyłącznie z rankingu dla kajakarstwa klasycznego lub 

kajakarstwa slalomowego.    

 

3. Podział sprzętu sportowego z grupy drugiej: 

a) sprzęt sportowy z grupy drugiej użyczany jest na okres roku na podstawie 

wniosków z uzasadnieniem złożonych do PZKaj do dnia 30 września 

bieżącego roku; 

b) użyczenie łodzi K4 i C4 jest możliwe tylko w przypadku gwarancji, że osada 

Klubowa wystartuje w w/w konkurencji na zawodach rangi mistrzowskiej 

PZKaj;   

 

4. O przydziale sprzętu na podstawie wniosków i uzasadnionych okoliczności decyduje 

zespół składający się z Prezesa PZKaj, Wiceprezesa ds. slalomu kajakowego, 

Wiceprezesa ds. kajakarstwa klasycznego i parakajakarstwa, Wiceprezesa ds. 

promocji i rozwoju PZKaj, Członka Zarządu PZKaj ds. kajakarstwa młodzieżowego 

i szkół sportowych, Przewodniczącego Rady Trenerów. 

5. Klub ma obowiązek ubezpieczyć przekazany sprzęt sportowy z grupy pierwszej  

z wyłączeniem wioseł.  

6. Warunkiem wydania sprzętu sportowego jest zawarcie umowy pomiędzy PZKaj 

a Klubem. 

 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

 
1. Ilość sprzętu sportowego będącego własnością PZKaj przeznaczonego do użyczenia 

i przekazania, uzależniona jest od możliwości materialnych i finansowych PZKaj. 

2. Niniejszy regulamin nie dotyczy przydziału sprzętu sportowego, przeznaczonego przez 

PZKaj Szkołom Mistrzostwa Sportowego, przeznaczonego na nagrody i inne nie 

przewidziane w niniejszym regulaminie okoliczności. 

3. Ostateczne prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZKaj, 

którego decyzje są ostateczne. 
 

 


