Paracanoe Team
KAJAKARSTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE – SEZON’2012
Parakajakarstwo od 2011 roku jest oficjalną dyscypliną Polskiego Związku
Kajakowego !
W 2010 r Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski ( IPC ) nadał kajakarstwu status dyscypliny
paraolimpijskiej - wejdzie do programu Igrzysk „Rio’2016”. Parakajakarstwo ma szczególnie w
Polsce szanse na dynamiczny rozwój . Od 2009 roku przy Sportowym Stowarzyszeniu Inwalidów
„Start” w Poznaniu – najstarszej w kraju organizacji Sportu Niepełnosprawnych - działa sekcja
kajakarstwa osób z niesprawnościami narządu ruchu. Powstała z inspiracji działaczy ICF
zaangażowanych w programie „Paracanoeing” .
Współpracując z Polskim Związkiem Kajakowym wystawiliśmy czteroosobową reprezentację do
Mistrzostw Świata’2010 . W 2011 roku zawodnicy poznańskiego „Startu” oraz reprezentujący
Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” Zielona Góra , UMKS „Zryw” Wolsztyn i Opolskie
Towarzystwo Kajakowe wystartowali m.in. w Mistrzostwach Europy w Belgradzie i Mistrzostwach
Świata w Szeged. Na każdych Mistrzostwach stawali na podium . Zależy nam na promowaniu
parakajakarstwa i rozbudowie
reprezentacji Polski. Celem Polskiego Związku Kajakowego są
Mistrzostwa Świata w Parakajakarstwie organizowane równolegle z Pucharem Świata w
maju 2012 w Poznaniu.
Regulamin dyscypliny obejmuje wyłącznie sprint na dystansie 200 m w konkurencjach
kajaków K1 i kanu V1 w trzech grupach startowych dysfunkcji : LTA, TA i A kobiet i mężczyzn ( w
skrócie : LTA – najlżej poszkodowani , TA - amputacje, porażenia, niedorozwoje kończyn dolnych
i A - ogólnie paraplegia lub tetraplegia ). Wymagania wobec sprzętu: K1 – długość max. 520 cm,
szerokość min. 50 cm, waga min. 12 kg. V1 – długość max. 730 cm, waga min. 13 kg ,
stabilizator zewnętrzny – długość max.250 cm. Niedługo w Polsce sprzęt ten powinien być
szerzej dostępny.
Jeśli zainteresowani jesteście rozwojem parakajakarstwa na swoim terenie, fachowym doradztwem
w dziedzinie ograniczeń i możliwości sportowców niepełnosprawnych, współpracą, prosimy o
kontakt :
Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów START
ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań
tel/fax 61 8483 189 mail : romuald@start.org.pl
Romuald Schmidt – koordynator parakajakarstwa PZKaj : kom 602 61 4892
Paweł Łukaszewicz – trener prowadzący – kom.505 18 6845
www.canoeicf.com/icf/Aboutoursport/Paracanoe.html
www.pzkaj.pl/dyscypliny/parakajakarstwo.php
www.start.org.pl
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