
 
 

 
 
1 Puchar Polski 
Zawody Konsultacyjne Juniorów 
 
 
 
Cel: 
Sprawdzenie przygotowania i wyselekcjonowanie wstępnej grupy zawodników – kandydatów 
do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe oraz mistrzostwa świata i Europy, które 
odbędą się w 2019 roku. Wstępna kwalifikacja do reprezentacji nastąpi zgodnie 
z obowiązującymi „Zasadami kwalifikacji do reprezentacji Polski juniorów w kajakarstwie 
klasycznym na 2019 rok”. 
 
Miejsce, termin, organizator: 
Konsultacje zostaną rozegrane w terminie 25-28.04.2019 r. na obiektach sportowych 
w Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu. 
Organizatorem jest Polski Związek Kajakowy. 
 
Uczestnictwo: 
W zawodach startują zawodnicy: juniorzy, juniorki (ur. 2001-2002) i juniorzy młodsi, juniorki 
młodsze (ur. 2003-2004) w tym kobiety w konkurencji C1. Dopuszcza się zawodników 
z rocznika 2005, ale tylko i wyłącznie medalistów mistrzostw Polski w kategorii młodzików. 
Prawo startu mają tylko i wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego 
(posiadający licencje PZKaj i aktualne badania lekarskie). Obowiązek udziału w konsultacji 
mają członkowie SMS-ów i kadry wojewódzkiej juniorów. 
 
Konkurencje: 
Kobiety i mężczyźni w konkurencjach K1 i C1 na dystansach; 2000 m, 1000 m, 500 m i 200 
m. Indywidualny przejazd 1x2000 m – wynik kwalifikuje do finału A, B, C na dystans 1000 
m, a w przypadku kanadyjkarek na dystansie 500 m. Indywidualny przejazd 1x1000 m – 
wynik kwalifikuje do finału A, B, C na dystansie 500 m, a w przypadku kanadyjkarek na 
dystansie 200 m. Start na dystansie 1000 m nastąpi po dziesięciu minutach od zakończenia 
przejazdu na 2000 m. 
Do przejazdu na dystansie 2000 m, zawodnicy zostaną „rozstawieni” na podstawie wyników 
uzyskanych na tym dystansie podczas ubiegłorocznej konsultacji. Zgłoszeni zawodnicy, 
którzy nie brali udziału, w ubiegłorocznej konsultacji zostaną do niej dolosowani.  
W związku z wykorzystywaniem chipów umieszczonych w numerach osobistych w systemie 
elektronicznego pomiaru czasów, do udziału w sprawdzianach będą dopuszczeni tylko zawodnicy, 
posiadający numery osobiste. Numery należy zwrócić po zakończeniu konsultacji – z pobranych 
numerów rozliczają się kierownicy ekip. Koszt niezwróconego numeru wynosi 300,00zł (za każdy 
numer). 
 
Zgłoszenia, losowanie: 
Zgłoszenia imienne należy dokonać poprzez system elektroniczny, który zostanie uruchomiony na 
stronie internetowej PZKaj. Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 15.04.2019 r. Kierownicy 
ekip będą mogli odbierać program zawodów w dniu 26.04.2019 r. od godziny 10:00. 



 
Opłaty. 
Za każdego zgłoszonego zawodnika na liście zbiorczej, opłata wynosi 30,00zł. Opłatę 
startową należy wpłacać na konto Polskiego Związku Kajakowego nr: 53 1240 2034 
1111 0000 0307 0530 w nieprzekraczalnym terminie do 17.04.2019 r.  
W tytule opłaty należy wpisać „1PP-ZKJ”. Brak uregulowania należności spowoduje 
niedopuszczenie zawodników danego klubu do uczestnictwa w zawodach. 
Opłata regulaminowa za protest – 10 krotna wysokość diety. 
Opłata regulaminowa za odwołanie – 20 krotna wysokość diety. 
 
Ramowy program: 
26.04.2019 r. (piątek). 
Odprawy technicznej dla zawodników w kategorii juniorów nie będzie. 
Skreślenia zawodników będą przyjmowane podczas wydawania numerów osobistych. 
Wydawanie numerów osobistych od godz. 10:00   
Wyścigi kwalifikacyjne na dystansach 2000 m i 1000 m - start pierwszego zawodnika 
o godzinie 13:00, a kolejnych zgodnie z opublikowanym programem. 
27.04.2019 r. (sobota). 
Wyścigi finałowe na dystansach 1000 m (kajakarze, kajakarki, kanadyjkarze) i 200 m 
(kanadyjkarki). 
28.04.2019 r. (niedziela). 
Wyścigi finałowe na dystansie 500 m. 
 
Ramowy program może ulec zmianie w zależności od ilości przysłanych zgłoszeń. 
Szczegółowy – minutowy program konsultacji, zostanie opracowany na podstawie zgłoszeń. 
 
Różne: 
Kluby zobowiązane są do posiadania kompletów numerów na kajaki/kanadyjki 1 - 9. 
Podczas konsultacji będzie prowadzana kontrola sprzętu specjalistycznego w zakresie ciężaru 
i niezatapialności. Każda łódź biorąca udział w regatach powinna posiadać urządzenia 
chroniące ją przed zatonięciem. 
Koszty organizacji konsultacji, pokrywa PZKaj. 
Koszty udziału zawodników w 1PP-ZKJ pokrywają organizacje zgłaszające, które dokonują 
również rezerwacji miejsc noclegowych i wyżywienia we własnym zakresie.  
W sprawach nieujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy aktualnego 
„Regulaminu Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego”. 
 
Uwaga: 
Zgodnie z pkt. 5.3.2 aktualnego regulaminu wyścigów kajakarstwa klasycznego – kierownicy 
ekip muszą dostarczyć oryginały podpisanych list zbiorczych (ze stosownym 
oświadczeniem), pod rygorem niedopuszczenia do startu mimo wcześniejszego wysłania listy, 
drogą elektroniczną. 
Podczas regat będzie prowadzona kontrola licencji zawodników wraz z badaniami lekarskimi 
w związku z tym ww. dokumentacja musi być dostarczona podczas odbierania numerów 
osobistych. 


