
 

ZAPOWIED Ź 

 

II HALOWYCH OTWARTYCH MISTRZOSTW POLSKI                                             

we  FREESTYLE’U KAJAKOWYM LooP’10 

 

I,Cel: 

 

1. Popularyzacja i upowszechnianie Freestyle’u Kajakowego wśród dzieci i młodzieŜy. 

2. Promocja Gminy Zabierzów oraz Powiatu Krakowskiego. 

3. Wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego wśród młodzieŜy. 

4. Wychowanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi , narkomani i wandalizmowi. 

5. Rozwiązywanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających ochronie i 

promocji zdrowia. 

6. Wspieranie rozwoju ,,przemysłu czasu wolnego” poprzez organizacje atrakcyjnych imprez 

sportowych o zasięgu ponadregionalnym. 

 

II. Patronat: 

*Wójt Gminy Zabierzów Pani ElŜbieta Burtan 

*Starosta Krakowski Pan Józef Krzyworzeka 

 

III. Organizator: 

1. Zabierzowski Klub Kajakowy ,,WIR” 

2. Akademicki Klub Turystyki Kajakowej ,,Bystrze” 

3. Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny w Zabierzowie 

4. Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów 

5. Sołectwo Zabierzów – Rada Sołecka 

6. Polski Związek Kajakowy 

 

IV. komitet Organizacyjny:  

1. Komandor II HOMP we Freestyle’u  Włodzimierz Ziąbka 

2. Vice Komandor     Przemysław Kmita 

3. Sędzia Główny     Łukasz Waśko 

4. Kwatermistrz    Janusz Majka 

Michał Szczepaniski 



5. Dyrektor Finansowy    Zuzanna Woch 

6. Biuro Zawodów- kierownik   Małgorzata Woch 

Agnieszka Goszkowska 

Katarzyna Krupczak 

       

V. Termin i miejsce: 

26.03.2010 (piątek) weryfikacja, badania lekarskie, odprawa sędziów, nocleg  Samorządowe 

Centrum Kultury i Promocji Gminy, Zabierzów 32-080 Zabierzów, ul. Szkolna 1. 

27.03.2010 (sobota) zawody - Ośrodek Sportowo - Rekreacyjny w Zabierzowie,                

32-080 Zabierzów, ul Kolejowa 15a. 

 

VI. Uczestnictwo: 

1. Otwarte Mistrzostwa tzn. Ŝe mogą startować zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych, 

jak równieŜ nie zrzeszeni. 

2. Zawodnicy nie zrzeszeni, muszą posiadać zaświadczenie lekarskie (np. od lekarza 

rodzinnego) zezwalające na udział w zawodach sportowych - we freestyle kajakowym. 

Zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych muszą posiadać licencje z aktualnymi badaniami 

lekarskimi. 

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców (ojciec – matka) lub prawnych 

opiekunów na start w zawodach. 

3. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i muszą posiadać 

ubezpieczenie NW (od następstw nieszczęśliwych wypadków). 

4. Zawodnikowi nie wolno reprezentować w zawodach więcej niŜ jednej organizacji. 

5. Zawodnik moŜe startować tylko w jednej kategorii wiekowej. 

 

VII. Zgłoszenia : 

1. Za zgłoszenie uwaŜa się dostarczenie przez zawodnika lub jego klub formularza zgłoszenia 

i uiszczenie opłaty startowej w wysokości 80,00 zł w biurze zawodów w dniach:      

26.03.2010 od godz. 17:00 – do 23:00  

27.03.2010 od godz. 08:00 do 08:30 

Za numery startowe będzie pobierana kaucja. 

2. KaŜdy zawodnik we własnym zakresie zapewnia sobie sprzęt konieczny do startu  

w zawodach – sprzęt musi być czysty, obowiązkowy czepek na głowę. 



3. Kontrola dopuszczająca sprzęt (kajaki) do zawodów odbędzie się:                                      

od godz. 22:45 do 23:30 w dniu 26.03.2010 i 27.03.2010 do godz.09:00,                                         

(Ośrodek Sportowo-   Rekreacyjny w Zabierzowie ul. Kolejowa 15a) 

4. KaŜdy uczestnik powinien posiadać karimatę – śpiwór, klapki. 

 

VIII. Kategorie i sprz ęt: 

1. K- 1  kajaki męŜczyźni Senior (1991 i starsi) 

2. K-1 kajaki kobiety Senior (1991 i starsi ) 

3. K-1  kajak męŜczyźni – Junior (1992– 1995 ), (15 – 18 lat) 

4. K-1 kajak kobiety – Junior (1992 – 1995) , (15 – 18 lat)  

5. Łodzie freestyle’owe wypornościowe(nie Squuirt) 

Kajak K-1 

a) Nie obowiązują Ŝadne restrykcje poza wymaganiem aby łódź miała zakryty pokład  

i spełniała wymogi bezpieczeństwa 

b) Zawodnicy muszą siedzieć nogami zwróconymi do przodu łodzi i uŜywać wiosła o dwóch 

piórach 

Kanadyjka zakryta C-1 

a) Nie obowiązują Ŝadne restrykcje poza wymaganiem  aby łódź miała zakryty pokład  

i spełniała wymogi bezpieczeństwa 

b) Zawodnicy muszą klęczeć i uŜywać wiosła o jednym piórze 

6. W kaŜdej chwili zawodnicy muszą być w stanie szybko i swobodnie wydostać się ze swojej 

łodzi.  

7. Zawodnicy zobowiązani są startować w kamizelce asekuracyjnej i kasku, które spełniają 

wymogi bezpieczeństwa (nie dotyczy zawodów halowych na basenie). 

8. JeŜeli organizator zapewni numery startowe zawodnicy są zobowiązani w nich startować. 

Numery startowe nie mogą przeszkadzać zawodnikom w startach. 

9. Przez całe zawody zawodnik uŜywa tego samego kajaka. 

 

IX . II HOMP Loop’10 rozgrywane są jako. 

 

1. Indywidualne 

2. DruŜynowe (klasyfikacja druŜynowa przeliczana ze startów w klasyfikacji indywidualnej,     

pięć najlepszych zawodników z danego klubu) 

3. Konkurencję dającą tytuł Mistrza Polski, jeśli startuje co najmniej: 

a) 5 zawodników w kategorii K-1 męŜczyźni (nawet jednego klubu), 



b) 5 zawodników w pozostałych kategoriach (nawet z jednego klubu), 

c) jeŜeli niema wystarczającej liczby zawodniczek do przeprowadzenia konkurencji 

juniorek – kobiet, wolno im startować w rywalizacji z seniorkami, 

d) jeŜeli nie ma wystarczającej liczby zawodniczek do przeprowadzenia konkurencji 

kobiet wolno im startować w rywalizacji z męŜczyznami, w tej samej kategorii 

wiekowej; 

 

X. REGULAMIN ZAWODÓW ICF (tłumaczony na j ęzyk polski) 

 

 XI . Nagrody  

Organizatorzy zapewniają medale , dyplomy i nagrody rzeczowe dla zwycięzców . 

Tel. Kontaktowe: 

Komandor:            509 230 279 

Kwatermistrz:       503 028 459 

                                507 506 969 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II HALOWE OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI                                                         
we FREESTYLE’U KAJAKOWYM LooP’10 

 
 Zabierzów.................................. 
 
Uczestnik:  

W przypadku osób niepełnoletnich 
Zgoda rodziców lub opiekuna 

…………………………………. 
Imię i Nazwisko 
                                                                                         .............................................................. 
.....................................................                                  Imię i nazwisko rodziców lub opiekuna 
Data urodzenia 
                                                                                       ............................................................... 
.......................................................                                 stopień pokrewieństwa 
Adres                                                                               
                                                                                       ................................................................ 
........................................................                                 Rodzaj i nr dokumentu  
Rodzaj i nr dokumentu                                                   
Jestem/nie jestem- zawodnikiem klubu (nazwa łódki) 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          OŚWIADCZENIE 
 
                Ja, niŜej podpisany, dobrowolnie oświadczam, Ŝe  w związku ze startem w II 

Halowych Otwartych Mistrzostwach  Polski we Freestyle’u Kajakowym LooP’10 nie będę 

występował z Ŝadnymi roszczeniami prawnymi i udział w tych zawodach biorę wyłącznie na 

swoją odpowiedzialność. 

 

 

                 Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. wyraŜam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu 

 

 
.....................................................                                      ............................................................ 
podpis lekarza                                                                       podpis uczestnika opiekuna 
 



Zgłoszenie do zawodów 
 

Organizacja zgłaszająca (klub)………………………………… 
 
Kierownik druŜyny …………………………………………….. 
 

II Halowe Otwarte Mistrzostwa Polski we Freestyle’u Kajakowym LooP'10 
 
*Zgłoszenie do konkurencji w kategorii: K-1 męŜczyzn K1M ; K-1 kobiet seniorek K1K ;     

K-1 męŜczyzn juniorów K1MJ;  K-1 kobiet juniorek K1KJ;  C-1 kanadyjki bez rozróŜnienia 

płci – Senior C1; K-1; debiutujących juniorów K1D; „Kajakowi Strongmani” - zabawy 

kajakowe dla kaŜdego KS.  

Zawodnik Kajak 
L.p. 

Kategoria* Imię i nazwisko 
rok 

urodzenia 
Firma Model   

Nr 

Stat. 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Wszyscy wymienieni są w dobrym stanie zdrowia oraz posiadają umiejętność pływania. 

 

wpłata…………………..                                                ………………………………………. 

     podpis kierownika druŜyny 



Program Zawodów 

 

W dniu 26.03.2010r. 

1 /     17:00  do 20:00  Weryfikacja 

2 /     19:30  do 20:30  Kontrola lekarska 

3 /     19:00                   Odprawa sędziów 

4 /     20:00                   Odprawa kierowników druŜyn  - losowanie nr startowych 

 

W dniu 27.03.2010r. 

1 /      08:00  do 08:40  Weryfikacja 

2 /      08:00  do 08:50  Kontrola lekarska 

3 /      08:40                  Zamkniecie listy startowej 

4 /      08:00  do 09:00  Trening 

5 /      09:15                  Uroczyste otwarcie Mistrzostw 

6 /      09:45                  Rozpoczęcie zawodów- eliminacje 

7 /      14 :00                 Finały zawodów  

8 /      19:00                  Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, 

                                     ul. Szkolna 1, Oficjalne ogłoszenie wyników – rozdanie dyplomów,                                            

medali i nagród.       

                                    Zakończenie  II H MP we Freestyle’u Loop’10. 

 


