LXXIII Mistrzostwa Polski Seniorów / II-e Regaty Eliminacyjne Seniorów, Puchar
Województw
Miejsce, termin, organizator:
Mistrzostwa Polski Seniorów i Puchar Województw zostaną rozegrane w dniach 24-26.06.2011r. na
torze regatowym „MALTA” w Poznaniu. Organizatorem, na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego,
jest Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu.
Uczestnictwo:
W Mistrzostwach Polski Seniorów mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 1996 roku i starsi.
Seniorzy (1992 i starsi) mają prawo startu w dowolnej ilości konkurencji (nie obowiązuje pkt..5.3.4.
Regulaminu Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego). Ilość możliwych startów będzie wynikała z
programu konkurencji ustalonego w podanej niżej kolejności i ułożonego bez dodatkowych przerw
czasowych.
W zawodach rozgrywanych w dniach 24-26.06.2011 r., juniorzy (ur. w latach 1993-1996) mogą
startować łącznie w trzech konkurencjach.
Prawo startu mają tylko i wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego.
W mistrzostwach mogą brać udział osady reprezentujące jeden klub.
W Pucharze Województw mogą startować tylko zawodnicy urodzeni w latach 1995-97 z klubów
będących członkami danego województwa. Każde województwo ma prawo wystawić po jednej
osadzie w każdej konkurencji Pucharu. Zawodnicy mają prawo startu w 2 konkurencjach.
Konkurencje:
Mistrzostwa Polski Seniorów
Kobiety:
200m K-1, K-2, C-1, sztafeta K-1 x 4 200m
500m K-1, K-2, K-4,
1000m K-1, K-2,
5 km K-1
Mężczyźni:
200m K-1, K-2, C-1,C-2, sztafeta K-1 i C-1 x 4 200m
500m K-1, K-2, C-1,C-2,
1000m K-1, K-2, K-4, C-1, C-2, C-4,
5 km K-1, C-1
Puchar Województw
dziewczęta
1995
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K-1 500m
dziewczęta
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K-1 500m
chłopcy
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1995
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1995
C-1 1000m
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1996
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1996
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Ramowy program:
23.06.2011r (czwartek) – odprawa techniczna godz. 18,00
I dzień 24.06.2011r (piątek) Pierwszy wyścig godz. 8:00
eliminacje i finały 1000m , eliminacje 200m
eliminacje na dystansach w Pucharze Województw
II dzień 25.06.2011r (sobota) Pierwszy wyścig godz.8:00
eliminacje i finały 500m , finały 200m,
finały 500m w Pucharze Województw
III dzień 26.06.2011r (niedziela) Pierwszy wyścig godz. 8:00
finały sztafet na 200m
finały K-1, C-1 5 km
finały w Pucharze Województw na 1000m
Program minutowy zostanie podany w późniejszym terminie.

Podczas odprawy technicznej Sędzia Główny ma prawo zmienić program minutowy, ustalony na
losowaniu.
Zgłoszenia, losowanie, odprawa:
Zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach wraz z listą zbiorczą z dopiskiem „MPS i PW” należy
wysłać na adres: Wielkopolski Związek Kajakowy, ul Reymonta 35, 60-791 Poznań, tel. 061 8666031
w 335, fax. 061 6612001, e-mail: wzkaj@wp.pl. Losowanie odbędzie się dnia 10.06.2011r. o
godz.15,00. Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem losowania. Odprawa kierowników ekip i
sędziów odbędzie się w dniu 23.06.2011r. o godz. 18,00. na torze regatowym „MALTA” – w sali
konferencyjnej. Kierownicy ekip będą mogli odbierać program regat od godz. 17:00 w miejscu
odprawy.
Opłaty:
Za każdego zgłoszonego zawodnika (z listy zbiorczej)-1 krotna wysokość obowiązującej diety do
Pucharu Województw - 50% wysokości diety od zgłoszonego zawodnika
Za dogłoszenie zawodnika – 10 krotna wysokość diety. Vadium za protest - 10 krotna wysokość diety.
Vadium za odwołanie - 20 krotna wysokość diety.
Sposób przeprowadzenia regat:
Podczas Mistrzostw Polski Seniorów, we wszystkich konkurencjach, jeżeli wystartuje min.18 osad,
rozegrane zostaną finały A i B. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w Mistrzostwach Polski Seniorów
otrzymują medale. Organizator umożliwia ważenie łodzi od godz.14,00 w dniu 23.06.2011r.
Konkurencje, do których zgłoszono maksimum 9 osad (bezpośredni finał), zostaną rozegrane przy
minimum 4-ch osadach, które zameldują się u startera gotowe do wyścigu (w przypadku mniejszej
ilości osad na starcie wyścig nie odbywa się). Numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca istnieje możliwość wypożyczenia u organizatora (za kaucją). System zaliczania osad do kolejnych
wyścigów i finałów – zgodny z Regulaminem Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego.
LXXIII Mistrzostwa Polski Seniorów są równocześnie II Regatami Eliminacyjnymi do kadry narodowej
seniorów i reprezentacji Polski na międzynarodowe imprezy mistrzowskie i odbędą się zgodnie z
regulaminem powoływania do kadry narodowej i zasadami powoływania do reprezentacji narodowej w
kajakarstwie klasycznym.
Puchar Województw:
Do finału z eliminacji kwalifikują się cztery pierwsze osady i piąta z lepszym czasem. Tory w finałach
zależą od miejsc zajętych w wyścigach eliminacyjnych:
I m. w I wyścigu eliminacyjnym - 5 tor
I m. w II wyścigu eliminacyjnym - 4 tor
II m. w I wyścigu eliminacyjnym - 6 tor itd.
Prowadzona będzie punktacja zespołowa województw wg zasad: I miejsce – 15 pkt., II miejsce - 12
pkt., III miejsce - 10 pkt., za następne miejsca odpowiednio: 8, 6, 4, 3, 2, 0 pkt.
Zdobywcy I, II i III miejsca w punktacji zespołowej otrzymują puchary.
W sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy zawarte w Regulaminie
Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego.
Uwaga !!!
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zawodnicy zgłoszeni w kategorii młodzików,
na podstawie decyzji Sędziego Głównego dopuszczeni zostaną do startu w kamizelkach
asekuracyjnych (kamizelki zabezpieczają macierzyste kluby).
Różne:
Kajaki z tworzyw sztucznych, biorące udział w wyścigach muszą posiadać zamocowany materiał
wypornościowy – zabezpieczający kajak przed zatonięciem, kanadyjki muszą posiadać sprawne
komory wodoszczelne.
Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizacje zgłaszające. Organizator służy pomocą w
rezerwacji noclegów i wyżywienia. Zamówienia do dnia 03.06.2011r należy składać na adres:
Wielkopolski Związek Kajakowy, ul. Reymonta 35, 60-791 Poznań, tel. 061-866-60-31 w 335, fax.061661-20-01,e-mail: wzkaj@wp.pl.

