
 IV MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO W KAJAKARSTWIE

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego 

  
PROGRAM  I  REGULAMIN  IMPREZY

Termin: 02.07.2022 r.
Organizator: Małopolski Związek Kajakowy 
Miejsce regat: Przystań Kolejowego Klubu Wodnego 1929 ul. Księcia Józefa 24a,30-206 Kraków

Cel imprezy: Organizacja współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie kajakarstwa.                      
Promocja kultury fizycznej i wspieranie rozwoju młodych talentów sportowych.
Uczestnictwo: 
1. Zgłoszenia zawodników przyjmowane będą  ostatecznie podczas odprawy kierowników ekip w dniu
imprezy. 
2.  W  regatach  mogą  wziąć  udział  zawodnicy  wszystkich  kategorii  wiekowych  zarejestrowani
w sportowych organizacjach, zarejestrowanych w Polskim Związku Kajakowym lub  Okręgowym Związku
Kajakowym.  Zawodnicy  muszą  posiadać:  aktualne  badania  lekarskie,  kartę  pływacką/potwierdzoną
umiejętność pływania.
3. Kategorie dzieci i młodzików startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych.
4. Sprzęt sportowy bezwarunkowo niezatapialny. 
5. Numery startowe zabezpieczają organizacje zgłaszające. 
6. Regaty rozgrywane są wg regulaminu Polskiego Związku Kajakowego.
7. Zwycięzcy otrzymują medale za miejsca I-III.

Program imprezy
10:00 Odprawa kierowników ekip
10:30 Odprawa sędziowska
11:30 Start do pierwszego wyścigu 
15:00 Uroczyste zakończenie imprezy, wręczenie medali.



Konkurencje

K-1    500 m  dzieci chłopców
K-1    500 m  dzieci dziewcząt
C-1    500 m  dzieci chłopców
C-1    500 m  dzieci dziewcząt

K-1     500 m  młodzików
K-1     500 m  młodziczek
C-1     500 m  młodzików
C-1     500 m  młodziczek

K-1    500 m  juniorów młodszych 
K-1    500 m  juniorek młodszych
C-1    500 m  juniorów młodszych
C-1    500 m  juniorek młodszych

K-1    500 m  juniorów
K-1    500 m  juniorek
C-1    500 m  juniorów
C-1    500 m  juniorek

K-1    500 m  seniorów
C-1    500 m  seniorów
C-1    500 m  seniorek
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