
Otwarte Mistrzostwa Polski we Freestyle'u Kajakowym  

13-14.09.2014 

Termin, miejsce, organizator: 

Otwarte Mistrzostwa Polski we Freestyle'u Kajakowym odbędą się w dniach 13-14.09.2014 r. 

w Krakowie, na torze slalomowym ul. Kolna 2, 30-381 Kraków 

Zawody zostaną rozegrane w formacji stworzonej specjalnie na czas trwania zawodów. 

Organizatorem z upoważnienia Polskiego Związku Kajakowego jest Krakowski Klub 

Kajakowy. 

Uczestnictwo: 

Prawo startu mają zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni. Zawodnicy zrzeszeni, posiadający 

Iicencje PZKaj muszą posiadać aktualne badania Iekarskie i kartę pływacką (lub odpowiedni 

wpis do Iicencji). Zawodnicy niezrzeszeni zobowiązani są do posiadania zaświadczenia 

Iekarskiego (np. od Iekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w 

zawodach sportowych, we Freestyle kajakowym, kartę pływacką (lub poświadczenie 

umiejętności pływania). Zawodnicy niezrzeszeni, niepełnoletni muszą posiadać zgodę 

rodziców, lub prawnych opiekunów na udział w tych zawodach. Uczestnicy biorą udział w 

imprezie na własną odpowiedzialność. 

Uczestnicy startują na własnym sprzęcie, do startu dopuszczone będą kajaki spełniające 

wymogi regulaminowe (organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt startujących). 

Kontrola sprzętu odbędzie się w dniu 13.09 br. w miejscu wskazanym przez organizatora. 

Konkurencje mistrzowskie: 

K-1M  - Mężczyźni Senior (1995 i starsi) 

K-1K  - Kobiety Senior (1995 i starsze) 

K-1MJ  - Mężczyźni Junior (1996-1999) 

K-1KJ  - Kobiety Junior (1996-1999) 

K-1SQ  - Squirt (1999 i starsi) 

C-1  - (1999 i starsi) 

Konkurencje mistrzowskie rozgrywane będą według regulaminu Polskiego Związku 

Kajakowego, zatwierdzonego w dniu 22.02.2013 r. 

Sposób przeprowadzenia zawodów: 

W ramach zawodów prowadzone będą dwie klasyfikacje: 

• Klasyfikacja zawodów z uwzględnieniem zawodników zagranicznych, 

• Klasyfikacja Mistrzostw Polski wyłącznie dla zawodników z Polski. 



Tytuł Mistrza, Vice-mistrza, Drugiego Vice-mistrza przysługują najwyżej sklasyfikowanym 

zawodnikom z Polski. Konkurencje objęte programem MP uznaje się za mistrzowską (dającą 

tytuł Mistrza Polski), jeśli startuje w niej, co najmniej 4 zawodników, nawet z jednego klubu. 

Jeżeli nie ma wystarczającej Iiczby zawodników do przeprowadzenia konkurencji, 

zawodnikom wolno startować w innej kategorii zgodnie z zapisem regulaminu. Na zawodach 

prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa zaliczana do MP, zgodnie z zapisami 

regulaminu. 

Konkurencje Dodatkowe:  

Kayak Cross, Old Bastards odbędą się według osobnych zasad.  

Ramowy program zawodów: 

Zawody rozgrywane są w ciągu kolejnych 2 dni: 

I dzień  - eliminacje i półfinały we wszystkich konkurencjach. 

ll dzień  - finały we wszystkich konkurencjach. 

Zgłoszenia, losowanie, odprawa: 

Zgłaszanie na obowiązujących formularzach, należy dokonać droga elektroniczną na adres 

e-mail: freestyle@kolna.pl w terminie do  11.09.2014 do godziny 14:00 (za termin zgłoszenia 

uważa się termin wpływu zgłoszenia do organizatora). Odprawa techniczna i losowanie 

kolejności startów odbędą się na w dniu 13.09.2014r.  

Opłaty: 

Opłata startowa wynosi 100,00 zł (przy starcie danego zawodnika w jednej kategorii), oraz 

dodatkowe 40,00 zł za start w każdej następnej kategorii od osoby. Opłata pobierana będzie 

w dniu zawodów.  

Wadium za protest - 10-krotna wysokość diety, wadium za odwołanie - 20-krotna wysokość 

diety, 

Nagrody: 

W konkurencjach indywidualnych za zajęcie trzech pierwszych miejsc zawodnicy otrzymają 

pamiątkowe medale.  

Organizator przewiduje również nagrody rzeczowe dla uczestników oraz Tombolę 

Różne: 

Koszty organizacyjne Mistrzostw Polski pokrywa Organizator i PZKaj. Sprawy związane z za 

kwaterowaniem i wyżywieniem, uczestnicy załatwiają i pokrywają we własnym za kresie. 

Organizator zapewnia pole biwakowe na czas trwania zawodów i obiad w sobotę oraz 

treningi od piątku zgodnie z harmonogramem. 


