
 
 

 

 

 
 

2. Puchar Polski Juniorów w Kajakarstwie Klasycznym 

Regaty Eliminacyjne Juniorów i Młodzików 

Bydgoszcz, 27-29.05.2022 

 

 

Cel 
Sprawdzenie przygotowania i wyselekcjonowanie grupy zawodników – kandydatów do reprezentacji 

Polski na Mistrzostwa Europy (Belgrad, 23-26.06.2022). Kwalifikacja do reprezentacji nastąpi zgodnie 

z obowiązującymi „Zasadami kwalifikacji do reprezentacji Polski juniorów w kajakarstwie klasycznym 

w 2022 roku”. 
Wyselekcjonowanie zawodników, których pobyt na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży – 

Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, sfinansowany zostanie ze środków FRKF MSiT.  

 

Miejsce, termin, organizator 

Eliminacje zostaną rozegrane na torze regatowym „Brdyujście” w Bydgoszczy  

ul. Witebska 26 w dniach 27-29.05.2022r. Organizatorem na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego 

jest Kujawsko-Pomorski Związek Kajakowy w Bydgoszczy. 

 

Uczestnictwo 

Ilość startów bez ograniczeń. W regatach nie ma zastosowania pkt. 5.3.4. Regulaminu Wyścigów 

Kajakarstwa Klasycznego. W regatach startują juniorzy ur. w 2004 - 2005, juniorzy młodsi ur. w 2006 - 

2007 oraz młodzicy urodzeni w 2008 roku. Prawo startu w regatach mają tylko zawodnicy zgłoszeni do 

Polskiego Związku Kajakowego, posiadający ważne licencje zawodnicze PZKaj wraz z potwierdzoną 

umiejętnością pływania i aktualne badania lekarskie.  

 

Konkurencje 

juniorzy:     2004 - 2005 K-1, C-1, 200 m, 500 m, 1000 m 

juniorki:     2004 - 2005 K-1, C-1, 200 m, 500 m, 1000 m 

juniorzy młodsi:  2006 - 2007 K-1, C-1, 1000 m 

juniorki młodsze:  2006 - 2007 K-1, C-1, 500 m 

młodzicy:     2008    K-1, C-1, 1000 m 

młodziczki:    2008    K-1, C-1, 500 m 

 

Ramowy program 

27.05.2022 r. (piątek) o godz.12:00 odprawa kierowników ekip - Namiot na Torze regatowym w 

Brdyujściu ul. Witebska 26, Bydgoszcz  

 

od godz.16:00 przejazdy eliminacyjne w seriach na czas w kolejności 

K-1 200 m juniorów 

C-1 200 m juniorów 

K-1 200 m juniorek 

C-1 200 m juniorek 

Półfinały i finały w kolejności jw. 

 

28.05.2022 r. (sobota) godz. 08:00 przejazdy eliminacyjne w seriach na czas w kolejności



           

 

K-1  500 m juniorów 

C-1  500 m juniorów 

K-1  500 m juniorek 

C-1  500 m juniorek 

K-1  500 m juniorek młodszych 

C-1  500 m juniorek młodszych 

K-1  500 m młodziczek 

C-1  500 m młodziczek 

K-1 1000 m juniorów młodszych 

C-1 1000 m juniorów młodszych 

K-1 1000 m juniorów 

C-1 1000 m juniorów 

K-1 1000 m juniorek 

C-1 1000 m juniorek 

K-1 1000 m młodzików 

C-1 1000 m młodzików  

Półfinały w kolejności: 

K-1 500 m juniorów 

C-1 500 m juniorów 

K-1 500 m juniorek 

C-1 500 m juniorek 

K-1 500 m juniorek młodszych 

C-1 500 m juniorek młodszych 

K-1 1000 m juniorów młodszych 

C-1 1000 m juniorów młodszych 

K-1 1000 m juniorów 

C-1 1000 m juniorów 

K-1 1000 m juniorek 

C-1 1000 m juniorek 

 

29.05.2022 r. (niedziela) godz. 08:00 finały w kolejności: 

K-1 500 m juniorów  

C-1 500 m juniorów 

K-1 500 m juniorek 

C-1 500 m juniorek 

K-1 500 m juniorek młodszych 

C-1 500m juniorek młodszych 

K-1 500 m młodziczek  

C-1 500 m młodziczek  

K-1 1000 m juniorów 

C-1 1000 m juniorów 

K-1 1000 m młodzików  

K-1 1000 m juniorów młodszych 

C-1 1000 m juniorów młodszych 

K-1 1000 m juniorek 

C-1 1000 m juniorek 

 

Podczas odprawy technicznej Sędzia Główny ma prawo zmienić program minutowy, ustalony na 

losowaniu. 

 

Zgłoszenia, losowanie, odprawa 

Zgłoszenia imienne należy dokonać poprzez system elektroniczny, który zostanie uruchomiony na 

stronie internetowej PZKaj pod adresem: http://pzkaj.domtel-sport.pl; 

Warunkiem przyjęcia przez system PZKaj zgłoszenia jest dokonanie opłaty startowej! 

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 18.05.2022 r.  

http://pzkaj.domtel-sport.pl/


           

 

 

Odprawa kierowników ekip i sędziów, odbędzie się w dniu 27.05.2022 r. o godz. 12:00 w Bydgoszczy, 

Namiot na Torze regatowym w Brdyujściu. Kierownicy ekip będą mogli odbierać program regat od 

godz. 1100 w miejscu odprawy. 
 

Opłaty 

Opłatę startową należy wpłacać na konto Polskiego Związku Kajakowego nr: 53 1240 2034 1111 0000 

0307 0530. W tytule opłaty należy wpisać „2 PPJun - REJ”. 

Za każdego zgłoszonego zawodnika (z listy w systemie elektronicznym) – 30,00 zł. 

Opłata regulaminowa za protest – 300,00 zł. 

Opłata regulaminowa za odwołanie – 600,00 zł. 
 

Sposób przeprowadzenia regat 

Wg następującego schematu: 

Regaty Eliminacyjne Juniorów zostaną przeprowadzone w seriach na czas. Czas uzyskany w pierwszym 

przejeździe będzie decydował o awansie do drugiego przejazdu półfinałowego. 

Z 27 zawodników którzy uzyskają najlepsze czasy w pierwszym przejeździe rozstawione będą 3 

półfinały. Do finału „A” zakwalifikują się zawodnicy /9/ którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w każdym z 

trzech półfinałów. Do finału „B” zakwalifikują się zawodnicy, którzy w swoich półfinałach zajmą 4-6 

miejsce a do finału „C” pozostali. 

Zawodnicy którzy nie zakwalifikują się do trzech pierwszych półfinałów wystartują bezpośrednio w 

finałach; kolejno „D”, „E” itd., na podstawie czasu uzyskanego w pierwszym przejeździe /odpowiednio 

rozlosowani/. 

Półfinały oraz finały A, B, C rozstawione zostaną na podstawie następującego klucza: 

 

 Półfinał I Półfinał II Półfinał III 
 Tor 1 czas 24 Tor 1 czas 23 Tor 1 czas 22 

 Tor 2 czas 18 Tor 2 czas 17 Tor 2 czas 16 

 Tor 3 czas 12 Tor 3 czas 11 Tor 3 czas 10 

 Tor 4 czas 6 Tor 4 czas 5 Tor 4 czas 4 

 Tor 5 czas 1 Tor 5 czas 2 Tor 5 czas 3 

 Tor 6 czas 7 Tor 6 czas 8 Tor 6 czas 9 

 Tor 7 czas 13 Tor 7 czas 14 Tor 7 czas 15 

 Tor 8 czas 19 Tor 8 czas 20 Tor 8 czas 21 

 Tor 9 czas 25 Tor 9 czas 26 Tor 9 czas 27 

 

   Finał A          Finał B      Finał C 

Tor 1 3miejsce  II półfinał   6 miejsce II półfinał   9 miejsce II półfinał 

Tor 2 2 miejsce III półfinał  5 miejsce III półfinał  8 miejsce III półfinał 

Tor 3 2 miejsce I półfinał   5 miejsce I półfinał   8 miejsce I półfinał 

Tor 4 1 miejsce II półfinał   4 miejsce II półfinał   7 miejsce II półfinał 

Tor 5 1 miejsce I półfinał   4 miejsce I półfinał   7 miejsce I półfinał 

Tor 6 1 miejsce III półfinał  4 miejsce III półfinał  7 miejsce III półfinał 

Tor 7 2 miejsce II półfinał   5 miejsce II półfinał   8 miejsce II półfinał 

Tor 8  3 miejsce I półfinał   6 miejsce I półfinał   9 miejsce I półfinał 

Tor 9  3 miejsce III półfinał  6 miejsce III półfinał  9 miejsce III półfinał 

 

O ostatecznym miejscu zajętym przez zawodnika zadecyduje miejsce zajęte w finale, do którego 

zawodnik się zakwalifikował. 

 

Różne 
Koszty udziału w regatach tj. koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizacje zgłaszające. 

Koszty organizacyjne pokrywa Polski Związek Kajakowy. 



           

 

Istnieje możliwość zamówienia zakwaterowania i wyżywienia poprzez K-PZKaj., który dysponuje 

miejscami noclegowymi w hotelach na terenie miasta Bydgoszczy. Decyduje kolejność złożonego 

zamówienia, które należy składać na e-mail: nocleg.kpzkaj@gmail.com w terminie do 14.05.2021 r. – 

koszt 180 zł osobodzień. Za zamówione zakwaterowanie i wyżywienie należy dokonać zapłaty po 

otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia rezerwacji w terminie 3 dni (brak wpłaty w terminie jest 

równoznaczne z anulacją zamówienia) na konto bankowe Kujawsko-Pomorskiego Związku 

Kajakowego w Bydgoszczy nr 58 1320 1117 2032 1330 2000 0001. Przelew opisać „zakwaterowanie i 

wyżywienie REJ” Faktury dostarczymy w czasie regat. 

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 789 114 023  

Zainteresowani mogą również skorzystać z sieci hotelowej „FOCUS HOTELS” – rezerwując miejsca 

należy powołać się na PZKaj podając jednocześnie nazwę imprezy kajakowej. 

 

W zakresie używania łodzi obowiązują przepisy dot. wymiarów i ciężaru. Każda łódź biorąca udział w 

regatach musi spełniać zapis regulaminu wyścigów kajakarstwa klasycznego pkt. 2.1.1  

 

Organizator udostępni na torze regatowym, wagę do ważenia łodzi w dniu 27.05 br od godz. 1100.  

 

W sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy zawarte w aktualnym Regulaminie 

Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego. 

 

Uwaga 
Zgodnie z pkt. 5.3.2 aktualnego regulaminu wyścigów kajakarstwa klasycznego – kierownicy ekip 

muszą dostarczyć oryginały podpisanych list zbiorczych (ze stosownym oświadczeniem) PRZED 

ROZPOCZĘCIEM ODPRAWY TECHNICZNEJ. 

 

 

 


