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 Kraków 10.09.2022 r.  

 

ZAPOWIEDŹ 

VIII MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI MASTERSÓW                                           

W KAJAKARSTWIE KLASYCZNYM 

   REGATY MŁODZIKÓW 

I – szy MEMORIAŁ im. STEFANA „CENKA” KAPŁANIAKA 

Kraków 10.09.2022 r. 

Klub Kajakowy „NA FALI”, zaprasza na  regaty kajakowe Mistrzostwa Małopolski 

Mastersów, Zawody Dla Młodzików, oraz Memoriał im. Stefana „Cenka” Kapłaniaka 

Spotkanie odbędzie się dnia 10.09.2022 r. (sobota) od godz. 1000, na Przystani Yacht Klubu 

Polska w Krakowie,  Nowa Huta oś. Mogiła. 

W zawodach mogą uczestniczyć mastersi, kajakarze i kanadyjkarze niepełnosprawni a także 

młodzicy z terenu Małopolski, oraz zaproszeni goście. 

Zgłoszenia zawodników przyjmowane będą na odprawie kierowników ekip i odprawie 

sędziowskiej na której odbędzie się losowanie. Odprawy będą miały miejsce w siedzibie KK 

„NA FALI” 10.09.2022 r. o godz. 10 00. 

Konkurencje: 

Zawody odbywać się będą na dystansie 200 m w kategoriach: 

Mastersi: 

mężczyźni K1 podział na kategorie wiekowe (40-54, 55-59, 60-64, 65 +) oraz K2,                      

kobiety K1, K2,                                                                                                              

kanadyjkarze C1 podział na kategorie wiekowe (55-59, 60-65, 65+) oraz  C2, 

Młodzicy    K1, K2, C1, C2, 



Młodziczki K1, K2, C1, C2 

Wyścigi Memoriałowe w osadach łączonych: K2 Mężczyzn, K2 Kobiet, C2 Mężczyzn 

(młodzik, młodziczka plus master), odbędą się z nawrotem, dystans 450 m. Start na 

wysokości klubu. 

Okolicznościowy wyścig łączony K4, C4 (szczegóły na odprawie), o Puchar KK „Na Fali” 

 

Program i czas trwania imprezy : 

1000- Odprawa techniczna kierowników ekip i sędziów 

1045- Oficjalne otwarcie zawodów 

1100- Rozpoczęcie regat 

1330- Zakończenie regat 

1345- Uczczenie 104 - tej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie. 

1400 - Ceremonia rozdania medali za konkurencje klasyczne 

1445 - Zakończenie imprezy 

 

Nagrody -  za trzy pierwsze miejsca zawodnicy otrzymają medale. 

Dodatkowe informacje: 

- regaty rozgrywane będą w oparciu o regulamin PZK i niniejszą zapowiedź, 

- przewidziano posiłek i napoje  dla uczestników, 

- zawodnicy startują na własnym sprzęcie, 

- wszystkie łodzie mają posiadać zabezpieczenie przed zatonięciem, 

- numery startowe zabezpieczają organizacje zgłaszające, 

- zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, kartę pływacką/potwierdzoną 

umiejętność pływania, oraz muszą być ubezpieczeni,  

- obsługę sędziowską zapewnia Kolegium Sędziów MZK, 

- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, 

- w innych sprawach dotyczących zawodów decyduje organizator regat, 

 

Zobowiązuje się wszystkich uczestników imprezy do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 29.maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. Poz. 964) oraz przepisów Rady 

Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.               


