
Regaty Eliminacyjne Seniorów 
Cel:  
Sprawdzenie indywidualnego poziomu sportowego zawodników, korekta składu kadry 
narodowej seniorów (wg obowiązującego regulaminu) i wyłonienie grupy zawodników/czek 
przygotowujących się do międzynarodowych regat kajakowych w 2010r. 
Miejsce, Termin, Organizator: 
Regaty eliminacyjne zostaną rozegrane na torze regatowym „Malta” w Poznaniu w dniach 17-
18.04.2010r 
Organizatorem na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego jest Wielkopolski Związek 
Kajakowy w Poznaniu. 
Uczestnictwo: 
W regatach eliminacyjnych startują zawodnicy urodzeni w 1991 i starsi. Prawo startu mają 
tylko i wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego. 
 
Konkurencje: 
Kobiet: K1 200 m, 500m i 1000m 
MęŜczyźni  K1,C1 200 m, 500m i 1000m 
Ramowy program: 
16.04.2010r (piątek) godzina 18.00  odprawa techniczna  
17.04.2010r (sobota): 
  Przed popołudniem: eliminacje na 500m według kolejności 
  K1 500m męŜczyzn 
  C1 500m męŜczyzn 
  K1 500m kobiet 
  K1 200 m męŜczyzn 
  C1 200 m męŜczyzn 
  K1 200 m kobiet 
  Następnie półfinały wg. powyŜszej kolejności 
  Od godziny 15.00 Finały według kolejności 
  K1 500m męŜczyzn 
  C1 500m męŜczyzn 
  K1 500m kobiet 
  K1 200 m męŜczyzn 
  C1 200 m męŜczyzn 
  K1 200 m kobiet 
18.04.2010r (niedziela) 
  Przed popołudniem eliminacje na 1000m według kolejności 
  K1 1000m męŜczyzn 
  C1 1000m męŜczyzn 
  K1 1000m kobiet 
  Następnie półfinały wg. powyŜszej kolejności 
  Od godziny 14.30 Finały według kolejności 
  K1 1000m męŜczyzn 
  C1 1000m męŜczyzn 
  K1 1000m kobiet 
Podczas odprawy technicznej Sędzia Główny ma prawo zmienić program minutowy, ustalony 
na losowaniu. 
Sposób przeprowadzenia regat: 
Najlepsi zawodnicy typowani przez trenera głównego danej grupy są rozstawieni i startują na 
torze 5 (ilość rozstawionych uzaleŜniona jest od ilości wyścigów eliminacyjnych). 



Regaty Eliminacyjne Seniorów zostaną rozegrane zgodnie z zasadami zatwierdzonymi przez 
Zarząd Polskiego Związku Kajakowego, umieszczonymi w osobnym komunikacie. 
Zgłoszenia: 
Zgłoszenie imienne na obowiązujących drukach w konkurencjach K1 i C1 wraz z 
alfabetyczną listą zbiorczą naleŜy 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 10.04.2010r. ostateczny termin zgłoszenia upływa z dniem 
losowania. Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 16.04.2010r o godzinie 18:00 w sali 
audiowizualnej Tor Malta 
Kierownicy ekipy mogą odbierać programy regat od godziny 15.00. 
Opłaty: 
Za kaŜdego zawodnika z listy zbiorczej 1-krotna wysokość diety, za dogłoszenie zawodnika  
10-krotna wysokość diety, Vadium za protest 10-krotna wysokość diety, Vadium za 
odwołanie 20-krotna wysokość diety. 
RóŜne: 
Koszty zakwaterowania i wyŜywienia zawodników pokrywają organizacje zgłaszające.  
 
Organizator słuŜy pomocą w rezerwacji noclegów i wyŜywienia.  
Zamówienia moŜna składać w terminie do 28.03.2010 na adres: Wielkopolski Związek 
Kajakowy, ul. Reymonta 35, 60-791 Poznań, tel. 061-866-60-31 w 335, fax.061-661-20-01, 
e-mail: wzkaj@wp.pl (Camping Malta – 130,00zł od osoby / dzień, Bursa ul Czeremchowa 
90,00zł od osoby / dzień). 
 
Koszty organizacyjne regat ponosi Polski Związek Kajakowy. Podczas eliminacji będzie 
prowadzona kontrola sprzętu specjalistycznego w zakresie cięŜaru i niezatapialności. Kajaki z 
tworzyw sztucznych, biorące udział w wyścigach muszą posiadać zamocowany materiał 
wypornościowy zabezpieczający kajak przed zatonięciem, kanadyjki muszą posiadać sprawne 
komory wodoszczelne. 
W sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy „Regulamin Wyścigów 
Kajakarstwa Klasycznego”. Organizator udostępni wagę na torze regatowym w dniu 
16.04.2010r. od godziny 17:00. 


