ZAPOWIEDŹ
XVIII MIĘDZYNARODOWYCH OTWARTYCH MISTRZOSTW KRAJOWEGO
ZRZESZENIA LZS
JUNIORÓW I MŁODZIKÓW W KAJAKARSTWIE
15/16 czerwca 2018 r. Wolsztyn
I. CEL .
Wyłonienie najlepszych zawodników Zrzeszenia LZS kajakarstwie na 2018 rok.
Ocena aktualnego poziomu wyszkolenia zawodników Zrzeszenia LZS.
Popularyzacja kajakarstwa w środowisku wiejskim.
II. TERMIN I MIEJSCE
Zawody odbędą się w dniach 15/16 czerwca 2018 w Wolsztynie na Jeziorze Wolsztyńskim (meta
molo, ul. Poznańska 1).
III. ORGANIZATORZY
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Krajowe Zrzeszenia LZS
Polski Związek Kajakowy
Burmistrz Wolsztyna
Powiat Wolsztyński
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu
Powiatowe Zrzeszenie LZS w Wolsztynie
UMKS „Zryw” Wolsztyn
IV. UCZESTNICTWO
W Mistrzostwach prawo startu mają zawodnicy klubów Zrzeszenia LZS posiadający legitymacje
członka LZS z aktualnie opłacanymi składkami oraz dokumenty sportowe zgodnie z przepisami
Polskiego Związku Kajakowego. Prawo startu, na takich samych prawach i obowiązkach mają także
zawodnicy klubów - członków Polskiego Związku Kajakowego oraz ekipy z innych krajów.
Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach.
Konkurencje:
Juniorzy Starsi
- 1000 m K-1,K-2,C-1,C-2.
Juniorki Starsze - 1000 m K-1,K-2,C-1.
Juniorzy Młodsi - 1000 m K-1,K-2,C-1,C-2.
Juniorki Młodsze - 1000 m K-1,K-2,C-1,C-2
Młodzicy
- 1000 m K-1,C-1,K-2,C-2.
Młodziczki
-1000 m K-1,K-2,C-1, C-2

ZAWODY TOWARZYSZĄCE
1. RANKING WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO 2017/2018
2. REGATY DZIECI O PUCHAR ZIEMI WOLSZTYŃSKIEJ
Dzieci chłopcy
- 1000 m - K – 1,C-1. rocznik 2006 i młodsi
Dzieci dziewczynki- 1000 m - K – 1,C-1. rocznik 2006 i młodsi
Dzieci – dziewczynki (2006 i młodsze) 500 m K – 2
Dzieci – chłopcy
(2006 i młodsi) 500 m K – 2
Dzieci – chłopcy
(2006 i młodsi) 500 m C – 2
Dzieci – dziewczynki (2006 i młodsze) 500 m C – 2
Zawodnicy biorący udział w Regatach Dzieci mają prawo do jednego startu (oprócz startu w K1
ranking).

UWAGA!
3. BIEG WETERANÓW
– K-1 200m Kobiet
- K-1 200m Mężczyzn
- C-1 200m Mężczyzn

4. II REGATY KWALIFIKACYJNE W PARAKAJAKARSTWIE
K1 200m kobiet i mężczyzn – KL1, KL2, KL3
V1 200m kobiet i mężczyzn – VL1, VL2, VL3
Kwalifikacje do Reprezentacji nastąpią zgodnie z „załącznik do regulaminu powoływania kadry
narodowej i reprezentacji 2018”. Do Kadry Narodowej i Reprezentacji Polski zakwalifikowani zostaną
jedynie zawodnicy zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego, posiadający ważne badania
lekarskie.
Pozostali zawodnicy startują w regatach w ramach upowszechniania parakajakarstwa
Termin - Kwalifikacje zostaną przeprowadzone w terminie: 15-16.06.2018 r. w Wolsztynie na Jeziorze
Wolsztyńskim (meta molo, ul. Poznańska 1). Organizatorem jest Polski Związek Kajakowy,
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Krajowe Zrzeszenia LZS, Burmistrz Wolsztyna, Powiat Wolsztyński,
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Wolsztynie, UMKS „Zryw”
Wolsztyn.

Celem jest sprawdzenie przygotowania i wyselekcjonowanie grupy zawodników - kandydatów do
Kadry Narodowej i Reprezentacji Polski na MŚ w Montemor o Velho/Portugalia
Podczas wyścigów obowiązują numery na łodziach zgodnie z Regulaminem PZKaj. Każda łódź
biorąca udział w regatach musi posiadać urządzenia chroniące przed zatonięciem – musi być
niezatapialna. Podczas RKP będzie prowadzona kontrola sprzętu specjalistycznego w zakresie
ciężaru i niezatapialności. Zawodnicy są zobowiązani do używania kamizelek asekuracyjnych. Z
obowiązku tego zwolnieni są zawodnicy, którzy podczas odprawy technicznej dostarczą oświadczenie
o świadomym nie używaniu kamizelki asekuracyjnej. Zawodnicy nie mogą przywiązywać się w żaden
sposób do łodzi. Z obowiązku tego zwolnieni są zawodnicy, którzy podczas odprawy technicznej
dostarczą oświadczenie o świadomym przywiązywaniu się do łodzi. Koszty zakwaterowania i
wyżywienia pokrywają organizacje zgłaszające. Zawodnicy kadry narodowej uczestniczą w II RKP na
koszt PZKaj.
Zgłoszenia: imienne, alfabetycznie i tylko na liście zbiorczej z podaniem rocznika, należy wysłać na
adres email: pzlzs-wolsztyn@wp.pl, michal.starczewski@pzkaj.pl, michal.jakobsche@pzkaj.pl z
dopiskiem „II RKP” Zawodnicy zgłoszeni do II RKP, zostaną rozlosowani. Ostateczny termin zgłoszeń
upływa z dniem 06.06.2018 r. Kierownicy ekip mogą odbierać program II RKP w dniu 15.06.2018 r. od
godziny 15.00
W sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy nowego „Regulaminu
Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego”.
V. Zasady klasyfikacji klubowej i wojewódzkiej
Klasyfikacje dotyczą tylko i wyłącznie drużyn legitymujących się organizacyjną przynależnością do
Zrzeszenia LZS. Punktacja prowadzona będzie wg zasady: I m – 9 pkt, II m – 7 pkt, III m – 6 pkt, IV m
– 5 pkt, V m – 4 pkt, VI m – 3 pkt, VII m – 2 pkt, VIII m – 1 pkt
VI. Zasady punktacji w zawodach dzieci o Puchar Ziemi Wolsztyńskiej
Do drużynowej punktacji o Puchar Ziemi Wolsztyńskiej brane będą łączne wyniki uzyskane przez 8
najlepszych zawodniczek i zawodników z danego klubu wg zasady: : I m – 9 pkt, II m – 7 pkt, III m – 6
pkt, IV m – 5 pkt, V m – 4 pkt, VI m – 3 pkt, VII m – 2 pkt, VIII m – 1 pkt. Trzy najlepsze kluby

otrzymają puchary. W przypadku równej ilości pkt o kolejności będzie decydować większa ilość
pierwszych miejsc. Gdy ta będzie jednakowa to wtedy ilość drugich miejsc, następnie trzecich itd.
Indywidualnie zajmujący miejsca I – III otrzymają medale.
VII. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie imienne na obowiązujących drukach z listą zbiorczą należy przesłać na adres:
Powiatowe Zrzeszenie LZS, 64-200 Wolsztyn ul. 5 stycznia 5A, tel. 68 – 384 56 41, fax 68 – 347 42
72. e-mail: pzlzs-wolsztyn@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 6 czerwca 2018 r. Losowanie
odbędzie się 7 czerwca 2018 r. w siedzibie PZ LZS w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5A o godzinie 08:00
Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 16 czerwca 2018 r. o godz. 900 w „Fala Park”, molo
Wolsztyn, ul. Poznańska 1
Uroczyste otwarcie zawodów z udziałem uczestników zawodów odbędzie się na molo w dniu 16
czerwca 2018 o godzinie 1030, pierwsze starty zawodników o godzinie 1100 .
VIII. FINANSOWANIE
Każdego uczestnika zawodów obowiązuje wpisowe na zawody w wysokości 10,00 zł.
Koszt przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników pokrywają zainteresowane WZ LZS lub
kluby. Koszty noclegu wynoszą 38,00 zł od osoby w internatach. W przypadku braku miejsc w
internatach oferujemy miejsca w hotelach w cenie od 60,00 zł od osoby.
koszty wyżywienia w internatach: kolacja, śniadanie – po 16,00 zł, obiad 25,00 zł
Ilościowego zamówienia na noclegi i wyżywienie należy dokonać w terminie do 6 czerwca 2018 r. na
e-mail: pzlzs-wolsztyn@wp.pl; wpłat za wyżywienie można dokonać przelewem przed zawodami na
konto Powiatowego Zrzeszenia LZS w Wolsztynie nr
90 9660 0007 0012 8876 0200 0001
lub gotówką w biurze zawodów do dnia 16 czerwca 2018 r. Zamawiający będą obciążani zgodnie z
zamówieniem.
IX. NAGRODY
Za miejsca I-III indywidualnie zawodnicy otrzymają medale w klasyfikacji OPEN.
Za miejsca I-III w łącznej klasyfikacji zespołowej klubów- członków Zrzeszenia LZS i województw
(punktują tylko kluby należące do Zrzeszenia LZS) zostaną wręczone puchary.
X. UWAGI KOŃCOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu lub
rzeczy osobistych przez zawodników, trenerów lub działaczy.
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapowiedzi w przypadkach nieokreślonych w
regulaminie.
Punktowane będą tylko te wyścigi, w których udział wezmą udział minimum cztery osady lub cztery
jedynki kajakowe bądź kanadyjkowe.
Klub zobowiązany jest do zabezpieczenia swoim zawodnikom numerów startowych.
Organizator zapewnia transmisje „on-line” oraz aktualne wyniki na stronie internetowej
www.kajaki.wolsztyn.pl
XI. INFORMACJE DODATKOWE
Dekoracje odbywać się będą po każdym zakończonym biegu.
Zakończenie regat i wręczenie pucharów za punktacje drużynową klubów należących do Zrzeszenia LZS
odbędzie się o godzinie 1530.

