MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO
o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w kajakarstwie klasycznym
Bydgoszcz 26.05. 2018 r.
1. Cel:
 Wyłonienie Mistrzów Województwa Kujawsko - Pomorskiego
 Popularyzacja kajakarstwa wraz z promocją województwa kujawsko - pomorskiego
 Sprawdzenie poziomu sportowego zawodników zrzeszonych w Kujawsko – Pomorskim Związku Kajakowym
2. Miejsce, organizator:
Mistrzostwa Województwa Kujawsko - Pomorskiego zostaną rozegrane na torze regatowym
Bydgoszcz – Brdyujście ul. Witebska 26
Organizatorem jest Kujawsko-Pomorski Związek Kajakowy w Bydgoszczy działającym na zlecenie
Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Związków Sportowych i Marszałka Województwa.
3. Uczestnicy:
W Mistrzostwach startują:





Juniorzy
Juniorzy młodsi
Młodzicy
Młodzicy

roczniki 2000 – 2001
roczniki 2002 – 2003
rocznik 2004
rocznik 2005

Zawodnicy mogą być zgłoszeni i startować:
młodzicy w dwóch konkurencjach, a juniorzy młodsi i juniorzy w trzech konkurencjach w czasie regat – zgodnie
z „Regulaminem Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego” PZKaj.
Prawo startu w regatach mają tylko zawodnicy zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego,
posiadający licencję zawodniczą, badania lekarskie oraz umiejętność pływania, potwierdzoną przez
upoważnione osoby.
Organizacje zgłaszające ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Podczas odprawy technicznej Sędzia Główny ma prawo zmienić program minutowy, ustalony podczas losowania.

4. Konkurencje:
Juniorzy
Juniorzy i juniorzy mł.
Juniorki
Juniorki i juniorki mł.
Juniorki
Juniorzy mł.
Juniorki mł.
Młodzicy
Młodziczki
Młodzicy
Młodziczki
Młodziczki

2000 - 2001
2000 - 2003
2000 - 2001
2000 - 2003
2000 - 2001
2002 - 2003
2002 - 2003
2004
2004
2005
2005
2004 - 2005

k-1
k-4
k-1
K-4
k-1
k-1
k-1
k-1
k-1
k-1
k-1
c-2

k-2
open
k-2
open

c-1

k-2
k-2
k-2
k-2
k-2
k-2

c-1
c-1
c-1
c-1
c-1
c-1

c-2

c -1

c-2
c-2
c-2

1000 m
1000 m
500 m
500 m
1000 m
1000 m
500 m
2000 m
2000 m
2000 m
2000 m
2000 m

Dystans 2000 m młodzików ze względów technicznych toru regatowego może być rozegrany z nawrotem
na wysokości 1000 m .
Decyzje w tym zakresie podejmuje Sędzia Główny.
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.
5. Ramowy program:
godz. 800
godz. 830
godz. 1030

- odprawa techniczna sędziów
- odprawa techniczna kierowników ekip – tor regatowy
- rozpoczęcie regat

6. Zgłoszenia, losowanie:
Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną lub na adres:
Kujawsko-Pomorski Związek Kajakowy
ul. Gdańska 163 pokój 124
85 - 915 BYDGOSZCZ
e-mail: rejestracja.kpzkaj@gmail.com

Termin zgłoszeń upływa 18.05.2018 r. do godz. 2400.
Zgłoszenia należy wykonać zgodnie z wzorami:
- załącznik nr 1 – alfabetyczna lista zbiorcza zawodników z ich numerami licencji PZKaj., rocznikiem urodzenia
wraz z oświadczeniem, podpisem osoby upoważnionej do działania w imieniu organizacji zgłaszającej.
- załącznik nr 2 – zgłoszenie zawodników do poszczególnych konkurencji z numerami licencji
i rocznikiem urodzenia.

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. Opłaty:
Za każdego zgłoszonego zawodnika ( z listy zbiorczej ) – 15,00 zł

8.

Punktacja:
I
II
III
IV
IV
III

9.

m – ce
m – ce
m – ce
m – ce
m – ce
m – ce

– 9 pkt
– 7 pkt
- 6 pkt
– 5 pkt
zdobywa punkty w momencie startu 5 osad.
zdobywa punkty w momencie startu 4 osad.

Nagrody:
Za zajęcie miejsc I – III w poszczególnych konkurencjach zawodnicy otrzymają medale okolicznościowe,
a kluby w punktacji drużynowej otrzymają puchary.

10.

Różne:
Sędzia Główny regat w sprawach dotyczących danego klubu uznaje za przedstawiciela wyłącznie
upoważnionego kierownika klubu.
W czasie trwania regat kajakowych kierownicy drużyn muszą posiadać dokumentację zawodniczą
/ książeczki zdrowia, licencje / umożliwić jej kontrolę Komisji Sędziowskiej .
Kluby zobowiązane są do zabezpieczenia numerów startowych na łodziach.
Łodzie biorące udział w zawodach muszą spełniać warunki zawarte w rozdziale 2 „Regulaminu Wyścigów
Kajakarstwa Klasycznego” PZKaj.
Zawodnicy w kategorii młodzicy startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych.
W pozostałych sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy „Regulaminu Wyścigów
Kajakarstwa Klasycznego” PZKaj.

