
Mi ędzynarodowy Puchar Polski we Freestyle’u Kajakowym Strawberry Kayak Games 
Brodnica Górna 26-28.06.2015 

 
Termin, miejsce, organizator: 
Pierwsza edycja Międzynarodowego Pucharu Polski we Freestyle’u Kajakowym odbędzie się w dniach 26-
28.06.2015 w Brodnicy Górnej. Zawody zostaną rozegrane w formacji 
stworzonej specjalnie na czas trwania zawodów (odwój). Organizatorem z upoważnienia Polskiego Związku 
Kajakowego jest Karkonoski Klub Kajakowy oraz STW Bałtyk Gdynia.  
 
Uczestnictwo: 
Prawo startu mają zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni. Zawodnicy zrzeszeni, posiadający licencję PZKaj muszą 
posiadać aktualne badania lekarskie i kartę pływacką (lub odpowiedni wpis do licencji). Zawodnicy 
niezrzeszeni zobowiązani są do posiadania zaświadczenia lekarskiego (np. od lekarza 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 27.06.2015 w miejscu wskazanym przez organizatora. 
 
Konkurencje rozgrywane w ramach Pucharu Polski we Freestyle’u: 
K-1M OPEN  mężczyźni  (rocznik 2000  i starsi)  
K-1K OPEN kobiety  (rocznik 2000 i starsze) 
- warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończony 15 rok życia, co najmniej w dniu zawodów.  
 
Zawody w kategoriach K1M Open i K1K Open rozegrane zostaną według obowiązującego regulaminu 
freestyle’u kajakowego ICF 2015 
 
Zawody w Freestyle’u Kajakowym na płaskiej wodzie rozegrane zostaną w oparciu o Załącznik nr 2 
„Figury Basenowe” Regulaminu zawodów freestyle’u kajakowego2013.  
 
Imprezy towarzyszące: 
W ramach upowszechniania kajakarstwa będą rozgrywane również konkurencje dodatkowe według osobno 
opracowanych regulaminów w kategoriach: 
 

1) Freestyle Kajakowy na płaskiej wodzie  
Kategorie: 
-  K1K FW (Kajaki jedynki kobiet płaska woda, OPEN) 
- K1M FW (Kajaki jedynki mężczyzn płaska woda, OPEN) 
 

2) Kayak Cross (Boater Cross) 
- K1 BC  (kobiety, mężczyźni razem) 
 

3) BIG AIR 
- K1 OPEN (kobiety, mężczyźni razem) 
 

 
 

Sposób przeprowadzenia zawodów: 
W ramach zawodów prowadzona będzie klasyfikacja z uwzględnieniem zawodników zagranicznych. 
Aby kategorie odbyła się musi wziąć w niej udział: 
co najmniej 5 zawodników w kategorii K1M (nawet z jednego klubu), w pozostałych co najmniej 4 zawodników 
(nawet z jednego klubu). Podczas zawodów prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna zaliczana do Pucharu 
Polski. Do tej punktacji zaliczane będą wyniki za zdobyte miejsca według przelicznika:  
 
1.miejsce 100 pkt 
2.miejsce 95 pkt 
3.miejsce 90 pkt 
4.miejsce 89 pkt 



5. miejsce 88 pkt 
6. miejsce 87 pkt, itd. (każde kolejne miejsce 1 pkt. mniej) 
 
Na wynik końcowy klasyfikacji generalnej Międzynarodowego Pucharu Polski we Freestyle’u Kajakowym 
składają się noty za zdobyte miejsca z imprez: 

1) Strawberry Kayak Games 26-28.06.2015 
2) Beaver River Games 25-27.09.2015 

 
Pozostałe kwestie, takie jak rozstrzyganie remisów w klasyfikacji generalnej, itp. rozstrzyga Regulamin Pucharu 
Polski we Freestyle’u Kajakowym, który wkrótce zostanie umieszczony na stronie zawodów.  
 
 
Ramowy program zawodów: 
 
26.06.2015 (Piątek) 
 
9:00- 13:00 Treningi K1K i K1M Open (odwój Złota Góra) 
16:00-20:00  Treningi K1K i K1M Open (odwój Złota Góra) 
 
27.06.2015 (Sobota)  
 
9:00- 13:30 kwalifikacje w konkurencjach K1K i K1M Open (odwój Złota Góra) 
14:00 posiłek regeneracyjny- Złota Góra (Brodnica Górna) 
15:00 kwalifikacje w konkurencjach: 
- Kayak Cross 
- Big Air 
- Freestyle Kajakowy na płaskiej wodzie   
 
28.06.2015 (Niedziela)  
 
9:00-12:30 Finały konkurencji K1K i K1M Open (odwój Złota Góra) 
13:00 posiłek regeneracyjny Złota Góra (Brodnica Górna) 
14:00 finały konkurencji 
- Kayak Cross 
- Big Air 
- Freestyle Kajakowy na płaskiej wodzie (flatwater freestyle) 
17:00 Ceremonia medalowa, wręczenie nagród, zakończenie zawodów.  
 
Zgłoszenia, losowanie, odprawa: 
Zgłaszanie na obowiązujących formularzach (zał.1) z potwierdzeniem opłaty startowej, należy dokonać drogą 
elektroniczną na adres e-mail: umpaumpatribe@gmail.com w terminie do dnia 20.06.2015 (za termin 
zgłoszenia uważa się termin wpływu zgłoszenia do organizatora). 
Odprawa techniczna i losowanie kolejności startów odbędą się w miejscu zawodów  w dniu 26.06.2015 (piątek) 
o godzinie 20:00  
 
Opłaty: 
Opłatę startową w wysokości 100,00zł (przy starcie danego zawodnika w jednej kategorii), dodatkowe 50,00 zł 
za start w każdej następnej kategorii od osoby, należy dokonać na konto organizatora:  
PKO BP 87 1020 1811 0000 0502 0127 4505 

Opłata startowa po terminie wynosi 120 zł i dodatkowe 60 zł za każdą kolejną kategorię.  
Wysokość kaucji za numery startowe, zostanie podana na odprawie. 
Vadium za protest 10-krotna wysokość diety. Vadium za odwołanie 20-krotna wysokość diety. 
 
Nagrody: 
 

• W kategoriach objętych Pucharem Polskim (K1K Open i K1M Open) za pozycje od 1 do 5 
organizator przewiduje nagrody rzeczowe: 

 
Pozycje od 1 do 3 – nagrody rzeczowe w postaci smartphon’ów i akcesoriów z rodziny  
XPERIA TM marki SONY.  



Pozycje od 4 do 5- inne nagrody rzeczowe.  
• W konkurencjach dodatkowych (freestyle na płaskiej wodzie, Kayak Cross, Big Air) 

Pozycje od 1 do 3 -  nagrody rzeczowe w postaci smartphon’ów i akcesoriów z rodziny 
 XPERIA TM   marki SONY. 
Pozycje od 4 do 5 – inne nagrody rzeczowe 

 
 
 
Zakwaterowanie i wyżywienie: 
Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie w miejscu zawodów. 
Zakwaterowanie – pole biwakowe z zapleczem sanitarnym (prysznice, toalety) 
Wyżywienie – dwa posiłki regeneracyjne. 
 
Organizator zapewnia również transport sprzętu zawodników na trasie pomiędzy miejscem zakwaterowania i 
rozgrywania konkurencji w odwoju.    
 
 


