
XXIV Otwarte Mistrzostwa Polski w Maratonie Kajakow ym 

Ostróda 04-05.09.2010r 

 

Termin, miejsce, organizator: 

 Otwarte Mistrzostwa Polski odbędą się w dniach 04-05.09.2010r. w Ostródzie. 

Organizatorem na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego jest Klub Sportowy „SOKÓŁ” 

Ostróda. 

Uczestnictwo: 

Zawody zostaną przeprowadzone „otwarte” tzn. prawo startu mają osady polskie  

i zagraniczne oraz zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni. Do Mistrzostw Polski, kaŜdy klub 

moŜe zgłosić dowolną ilość osad. Zawodnicy startujący w kat. senior i junior mają prawo 

startu w dwóch konkurencjach, pozostali w jednej konkurencji. 

W kategorii męŜczyzn i kobiet prawo startu mają juniorzy, a w kategorii juniorów – juniorzy 

młodsi. 

Konkurencje wyczynowe: 

MęŜczyźni  30,1km K-1,K-2  w tym 6 przenosek 

MęŜczyźni  25,8km C-1,C-2  w tym 5 przenosek 

Kobiety  25,8km K-1,K-2  w tym 5 przenosek 

Juniorzy  21,5km K-1,K-2,C-1,C-2 w tym 4 przenoski  

Juniorki  21,5km K-1,K-2  w tym 4 przenoski 

Juniorzy mł. 17,2km K-1,K-2,C-1,C-2 w tym 3 przenoski 

Juniorki mł. 17,2km K-1,K-2  w tym 3 przenoski  

Konkurencje rozgrywane w ramach upowszechniania kajakarstwa: 

Młodzicy 8,6km K-1,K-2,C-1,C-2 w tym 1 przenoska 

Młodziczki  8,6km K-1,K-2  w tym 1 przenoska 

Konkurencje weteranów 35 lat i starsi 

MęŜczyźni 17,2km K-1,C-1  w tym 3 przenoski  

Kobiety  17,2km K-1   w tym 3 przenoski 

Szczegółowy opis trasy wyścigów, zostanie przesłany w odrębnym komunikacie.  

Program: 

I dzień regat 04.09.2010r (sobota) 

09.00- odprawa techniczna 

11.00- start do I konkurencji  



K-1  męŜczyzn 

K-1 kobiet 

C-1 męŜczyzn 

K-2  juniorów (1992-1993) 

K-2 juniorek (1992-1993) 

C-2 juniorów (1992-1993) 

K-1  juniorów młodszych (1994-1995) 

K-1 juniorek młodszych (1994-1995) 

C-1 juniorów młodszych (1994-1995) 

K-2  młodzików (1996-1997) 

K-2  młodziczek (1996-1997) 

C-2 młodzików (1996-1997) 

K-1  Weteranów 

C-1  Weteranów 

II dzień regat 05.09.2010r. (niedziela) 

K-2  męŜczyzn 

K-2  kobiet 

C-2  męŜczyzn 

K-1  juniorów (1992-1993) 

K-1  juniorek (1992-1993) 

C-1  juniorów (1992-1993) 

K-2 juniorów młodszych (1994-1995) 

K-2 juniorek młodszych (1994-1995) 

C-2  juniorów młodszych (1994-1995) 

K-1 młodzików (1996-1997) 

K-1  młodziczek (1996-1997) 

C-1 młodzików (1996-1997) 

Zgłoszenia, losowanie, odprawa: 

Zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach z listą zbiorczą naleŜy przesłać na adres: 

Polski Związek Kajakowy ul. Erazma Ciołka 17, 01-445 Warszawa, tel./fax. 8374059, 

8371470, fax. 8772460, e-mail office@pzkaj.pl lub sport@pzkaj.pl do dnia 20.08.2010r. 

Losowanie odbędzie się w dniu 20.08.2010r.o godz.15.00.  

Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 04.09.2010r. , o godz. 09.00 na przystani KS. Sokół 

w Ostródzie. 



Opłaty:  

Za kaŜdego zawodnika w kategorii seniorów, juniorów i juniorów młodszych (z listy 

zbiorczej) 1-krotna wysokość obowiązującej diety, natomiast w pozostałych konkurencjach 

50% wysokości obowiązującej diety. Za dogłoszenie zawodnika 10-krotna wysokość diety. 

Vadium za protest 10-krotna wysokość diety. Vadium za odwołanie 20-krotna wysokość 

diety. 

RóŜne: 

Do startu dopuszczone będą kajaki spełniające wymogi regulaminowe (długość, cięŜar 

i posiadające zabezpieczenie przed zatonięciem). Obowiązkowa kontrola łodzi w dniu 

04.09.2010r. od godz. 8.00 

KaŜdy zgłoszony zawodnik w konkurencjach wyczynowych musi posiadać dokumentację 

zgodnie z pkt. 4.1.2. 

Uczestnicy konkurencji weteranów będą dopuszczeni do startu po przedstawieniu 

zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w maratonie 

kajakowym, ubezpieczenia i karty pływackiej. Konkurencje mistrzowskie dochodzą do 

skutku przy minimum 4 osadach, które zameldują się u startera gotowe do wyścigu. 

Zawodnicy osad z konkurencji, które nie doszły do skutku mają prawo być dogłoszeni do 

innych konkurencji bez dodatkowych opłat. Wszystkie sprawy techniczne – trasa, start, 

„przenoski”, nawroty itp. omówione zostaną na odprawie technicznej w dniu 04.09.2010r. 

Koszty zakwaterowania i wyŜywienia pokrywają organizacje zgłaszające – organizator słuŜy 

pomocą w rezerwacji noclegów i wyŜywienia. Zamówienia naleŜy składać w terminie do 

15.08.2010r. na adres Klubu Sportowego „SOKÓŁ” w Ostródzie 

Koszty organizacyjne mistrzostw pokrywają PZKaj i organizator. Polski Związek Kajakowy 

zabezpiecza medale tylko dla konkurencji wyczynowych (w kategoriach seniorów, juniorów  

i juniorów młodszych).  

W sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy Regulaminu 

Kajakowych Biegów Maratońskich. 

 

Uwaga! 

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, na podstawie decyzji 

Sędziego Głównego, zawodnicy dopuszczeni zostaną do startu w kamizelkach 

asekuracyjnych (kamizelki muszą zabezpieczyć organizacje zgłaszające). Decyzja 

powyŜsza moŜe dotyczyć wszystkich zawodników regat lub wybranych grup wiekowych. 


