
Regulamin Kajakowy Startów Weteranów 
Polskiego Stowarzyszenia Weteranów Kajakarstwa  
 
1. Prawo startu w zawodach rozgrywanych przez Polskiego Stowarzyszenia Weteranów Kajakarstwa 

i Polski Związek Kajakowy mają prawo startu zawodnicy, którzy ukończyli 35 lat {decyduje rocznik 
urodzenia}. W roku poprzedzającym start w zawodach weteranów, zawodnik nie może startować 
w zawodach seniorów rangi takich jak: Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Świata. 
Dotyczy to sprintu jak również maratonu i długiego dystansu. 

2. Konkurencje i kategorie wiekowe SPRINT: 
K–1 mężczyzn, kobiet, C–1 mężczyzn: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60 i wyżej. 
K–2, C–2 mężczyzn: 35-44, 45-54, 55 i wyżej. 
K–2 kobiet, mikst, K–4, C–4 mężczyzn: 35-49, 50 i wyżej. 
K–4 kobiet, K–4 mikst: Open 

3. Konkurencje i kategorie wiekowe DŁUGI DYSTANS, MARATON: 
K–1 mężczyzn, kobiet, C–1 mężczyzn: 35-44, 45-54, 55 i wyżej. 
K- 2 mężczyzn, kobiet, C–2 mężczyzn: 35-49, 50 i wyżej. 

4. Zasady łączenia osad: 
 - dopuszcza się łączenia osad zawodników z różnych klubów. 
 - dopuszcza się łączenia osad zawodników z różnych kategorii wiekowych, warunek różnica 
pomiędzy najmłodszym, a najstarszym zawodnikiem nie może być większa niż 15 lat. W osadach 
obliczamy średnią wieku osady, która zaokrąglamy w dół. 
Przykład osady k-4: 
1 zawodnik 42 lata 
2 zawodnik 45 lat 
3 zawodnik 49 lat 
4 zawodnik 55 lat 
Średnia wieku 47.75, zaokrąglenie do średniej 46 lat. Osada może startować w kategorii wiekowej 
35-49 lat. 

5. Zasady rozgrywania wyścigu: 
 - wyścig jest realizowany jako oddzielny w programie regat, jeśli zgłoszą się nie mniej niż 4 osady 
w danym wyścigu. Jeżeli jest ich mniej, to starsza kategoria wiekowa przechodzi do młodszej, ale 
medale są rozdzielane oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej bez względu na ilość zawodników 
na mecie w danej kategorii wiekowej. 

6. Prawo startu w zawodach rangi mistrzowskiej: MP SPRINT, MP DŁUGI DYSTANS, MP 
MARATON mają zawodnicy, którzy są członkami Polskiego Stowarzyszenia Weteranów 
Kajakarstwa lub Polskiego Związku Kajakowego (poprzez uzyskanie licencji PZKaj). 

7. Każdy zawodnik uczestniczący w zawodach kajakowych powinien posiadać aktualne badania 
lekarskie potwierdzające zdolność do startu w zawodach kajakowych, oświadczenie o ważnym 
ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków, zgonu i o umiejętności pływania {podpisane 
czytelnie przez zawodnika} do okazania na odprawie sędziowskiej przed regatami. 

8. Sprzęt kajakowy zgodny z regulaminem PZKaj. 
9. Pozostałe zasady zgodne z regulaminem PZKaj. 
 
 
 
 
Regulamin zatwierdzony przez  
Prezydium Zarządu PZKaj 
w dniu 21.05.2011. 


