
V MISTRZOSTWA POLSKI WE FREESTYLE KAJAKOWYM 
 
Termin, miejsce, organizator: 

V Mistrzostwa Polski we Freestyle’u Kajakowym odbędą się w dniach 22-23.05.2010r. w 

Jeleniej Górze (rzeka Bóbr) oraz Pilchowicach (jezioro Pilchowickie – imprezy towarzyszące) 

Zawody zostaną rozegrane w formacji stworzonej specjalnie na czas trwania zawodów. 

Organizatorem z upowaŜnienia Polskiego Związku Kajakowego jest Karkonoski Klub 

Kajakowy. 

Honorowy patronat objął Pan Marek Obrębalski - Prezydent Miasta Jeleniej Góry 

 

Uczestnictwo: 

Zawody mają charakter otwarty, uczestniczą w nich zawodnicy zrzeszeni w klubach 

posiadający licencje zawodnicze jaki i nie posiadający takiej licencji. 

Klasyfikacja Mistrzostw Polski prowadzona jest tylko dla zawodników z Polski, (czyli 

Mistrzem Polski zostaje Polak który zajął najwyŜsze miejsce w zawodach).  

Zawodnicy z zagranicy i z Polski są klasyfikowani na normalnych zasadach w zawodach        

i otrzymują nagrody i medale przeznaczone dla zdobytych miejsc.  

 

Konkurencje MP:  

- K-1 męŜczyźni Senior (1991 i starsi) 

- K-1 kobiety Senior (1991 i starsze) 

- K-1 męŜczyźni -Junior (1992-1995) 

- K-1 kobiety -Junior (1992-1995) 

- C -1 męŜczyźni Senior (1991 i starsi) 

- C-1 kobiety Senior (1991 i starsze) 

- C-1 męŜczyźni -Junior (1992-1995) 

- C-1 kobiety -Junior (1992-1995) 

PowyŜsze kategorie rozgrywane będą według regulaminu ICF. 

 

Konkurencje dodatkowe (bez rangi MP): 

Konkurencje dodatkowe rozgrywane będą według odrębnych regulaminów ogłoszonych 

przez organizatora. 

Konkurencje objęte programem MP uznaje się za mistrzowską (dającą tytuł Mistrza Polski, 

jeśli startuje w niej co najmniej 5 zawodników  w danej kategorii (nawet z jednego klubu). 



JeŜeli nie ma wystarczającej liczby zawodników do przeprowadzenia konkurencji, 

zawodnikom wolno starować w starszej kategorii wiekowej tej samej płci, a w C1 z K1.      

Na zawodach prowadzona będzie klasyfikacja druŜynowa zaliczana do MP. Do tej punktacji 

zaliczane będą  wyniki najlepszych 5 zawodników z danego klubu. 

 

Rozkład zawodów: 

Zawody rozgrywane są w ciągu kolejnych 2 dni: 

- I dzień eliminacje i półfinały we wszystkich konkurencjach 

- II dzień finały we wszystkich konkurencjach (5-ciu najlepszych zawodników w półfinałach). 

 

Miejsce i termin zgłoszeń: 

Zgłoszenia zawodników dokonują kluby na formularzach (zał. 1) w terminie do dnia 

10.05.2010r. (za termin zgłoszenia uwaŜa się termin wpływu do organizatora). 

 

Opłaty:  

80,00 zł od osoby, płatne w terminie do dnia 10.05.2010r. na konto organizatora: 

ING BSK SA Jelenia Góra 41 1050 1751 1000 0023 1691 3702  

Organizatorzy przewidują pobieranie kaucji za numer startowy. 

Prosimy o zgłaszanie uczestników drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem dowodu 

wpłaty – kkk@kkk.org.pl 

 

Zawodnicy zobowiązani są do: 

Zawodnicy licencjonowani zobowiązani są posiadać przy sobie licencję z aktualnymi 

badaniami lekarskimi i przedłoŜyć je organizatorowi zawodów. 

Zawodnicy bez licencji zawodniczych winni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do startu w zawodach we freestyle’u kajakowym i przedłoŜyć je 

organizatorowi zawodów. 

Zawodnicy niepełnoletni muszą dostarczyć organizatorowi pisemną zgodę obojga rodziców 

lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. 

Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.  

Uczestnicy startują na własnym sprzęcie (organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za 

sprzęt startujących). 

 

 



Nagrody: 

Organizatorzy zapewniają medale i nagrody rzeczowe dla zwycięzców. 

 

Zakwaterowanie i wyŜywienie: 

Organizatorzy nieodpłatnie zapewniają pole biwakowe – „Przystań Pilchowice”. 

Organizator zapewnia dwa nieodpłatne posiłki w dniach rozgrywania zawodów tj. w sobotę  

i w niedzielę. 

 

Pozostałe sprawy związane z zakwaterowaniem i wyŜywieniem zawodników, uczestnicy 

załatwiają i pokrywają we własnym zakresie.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawody będą ubezpieczone przez organizatora. 

Organizator zapewnia obsługę ratowniczą i medyczną zawodów. 


