
                     
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Ogólnopolskiej Konsultacji Szkoleniowej w Parakajakarstwie  

i  Zawodów Kontrolnych. Poznań , sobota 25 maja 2013 

                  
Konsultacja Szkoleniowa jest elementem programu rozwoju parakajakarstwa i 

przygotowañ paraolimpijskich Polskiego Związku Kajakowego , realizowanego ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

 

Bezpośrednim organizatorem konsultacji/zawodów ( dalej K/S) jest Stowarzyszenie 

Sportowo-Rehabilitacyjne START w Poznaniu ul. Zacisze 2, 60-831 Poznań . 

 

Nadzór nad K/S : Romuald Schmidt – Koordynator  PZKaj d.s. Parakajakarstwa  

mail : romuald@start.org.pl   ;  kom. 0602 62 4892 

 

Bezpośrednie przeprowadzenie K/S – (testy sprawnościowe, zawody) : Tomasz  Głażewski 

– trener koordynator  parakajakarstwa. 

 

Klasyfikator medyczny : Beata Dobak-Urbańska – Narodowy Klasyfikator Medyczny ICF. 

 

Miejsce K/S : Tor regatowy MALTA w Poznaniu ( hangar nr 5) ul. Wiankowa 3 61-131 

Poznań. Wjazd od ulicy Warszawskiej w ulicę Krańcową w stronę Malty lub ZOO. 

Plan dojazdu znaleźć można na : http://malta.poznan.pl/content/view/141/80/ 

 

Program: 

 

Sobota 25 maja 2013 
Przyjazd na tor MALTA  do godziny 10:30 

 

ODPRAWA 10:45-11:15  

 

SPRAWDZIAN NA WODZIE 

K-1 200m mężczyzn wyścig A 

K-1 200m mężczyzn wyścig B 

K-1 200m kobiet 

V-1 200m mężczyzn 

V-1 200m kobiet 

K-1 500m mężczyzn wyścig A 

K-1 500m mężczyzn wyścig B 

K-1 500m kobiet 

V-1 500m mężczyzn 

 

*Każdego zawodnika/zawodniczkę obowiązują minimum 2 przejazdy w tym obowiązkowo 

1x 500m . Szczegółowe uzgodnienia co do ilości startów i kategorii łodzi nastąpi na odprawie. 

 

OBIAD  

 

SPRAWDZIAN SIŁY ( obciążenia jak niżej lub ½ wagi ciała-do decyzji trenerów na 

odprawie) 

Dociąganie na ławeczce 

 K- 18 kg w czasie 60 sek – 1 próba 

 M- 30 kg w czasie 90 sek – 1 próba 

http://malta.poznan.pl/content/view/141/80/


 Wyciskanie na ławeczce 

 K- 18 kg w czasie  60 sek – 1 próba 

 M- 30 kg w czasie 90 sek – 1 próba 

 

W przypadku zawodników nieklasyfikowanych Narodowy Klasyfikator Medyczny  

może przeprowadzić ogólne medyczne badania kwalifikacyjne  

  

PROGRAM MINUTOWY PODAMY  w „II komunikacie organizacyjnym”. Należy 

przyjąć, że K/S potrwa do godz. 17-18. 

  

UWAGA: WYNIKI PUNKTOWE PO SPRAWDZIANACH NA WODZIE TAK JAK NA 

KONSULTACJACH  JESIENNYCH  2012. 

 

Sprzęt kajakowy: 

– Kajaki, wiosła własne, obowiązkowo kamizelka asekuracyjna 

– Nie obowiązują limity ICF 

- maksimum 520 cm długości 

- minimalna szerokość: 50cm 

- minimalna waga: 12 kg 

 

Organizator może udostępnić zawodnikom własne Kajaki (bez dodatkowych urządzeń 

dostosowujących kajak do dysfunkcji zawodników) – od typu o parametrach zbliżonych do 

zgodnych z regulaminem ICF po kajaki turystyczne. 

 

Odpowiedzialność prawna: 

Osoby odpowiadające za zgłaszanych zawodników lub pełnoletni uczestnicy przed 

przystąpieniem do testów na lądzie i wodzie musieli złożyć pisemne oświadczenia o 

pozytywnych i aktualnych wynikach badań sportowo-lekarskich oraz braku przeciwwskazań 

do aktywności ruchowej. 

 

Zgłoszenia: do dnia 10.05.2013   mailem na adres:                 romuald@start.org.pl 

  

Zgłoszenie zawierać powinno: 

- nazwę, adres klubu, organizacji zgłaszającej 

- kontakt tel. i mailowy osoby zgłaszającej 

- nazwisko, imię, datę urodzenia zawodnika/ków 

- informacja – czy zawodnik będzie korzystać z kajaka organizatora, jakiego typu 

 

Zgłoszenia zawodników do klasyfikacji medycznej z podaniem  imienia, nazwiska oraz  

krótkiego opisu dysfunkcji  m.in.   czy porusza się samodzielnie, czy przy pomocy wózka, 

kul ) - krótki opis umiejętności kajakowych  należy przesłać mailem do dnia 8.05.2013   na 

adres : Romuald@start.org.pl    Zgłoszeni zawodnicy otrzymają  mailem  zestaw dokumentów 

ICF, których wypełnienie i dostarczenia będzie warunkiem dopuszczenia do klasyfikacji .   

 

Organizator powiadomi mailowo lub telefonicznie do dnia 16.05.2013 o przyjęciu lub 

odrzuceniu zgłoszenia oraz opublikuje  II Komunikat  ze  szczegółami organizacyjnymi K/S 

. 

  
                                                                                                        PPOOZZNNAANN  --  MMAALLTTAA  2255  MMaajjaa  22001133  

 

Ze sportowym pozdrowieniem, 

RRoommuuaalldd  SScchhmmiiddtt – Koordynator  PZKaj d.s. Parakajakarstwa 
 

Tel.61 8483 189,   602 614892     romuald@start.org.pl 

http://www.canoeicf.com/icf/Aboutoursport/Paracanoe.html 

http://www.pzkaj.pl/index.php/parakajakarstwo.html 

https://www.facebook.com/startpoznanpolska  
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