
Regulamin Kajakowy Zawodów kat. Masters 

Stowarzyszenia Miłośników Wody DRAKO Wałcz 

 

1. Prawo startu w zawodach kajakowych kat. Masters organizowanych przez 

Stowarzyszenie Miłośników Wody DRAKO Wałcz, pod Patronatem i przy 

współudziale Polskiego Związku Kajakowego mają zawodnicy, którzy ukończyli 35 lat 

(decyduje rok urodzenia).  

2. Konkurencje i kategorie wiekowe - SPRINT: 

K-1 mężczyzn, kobiet: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+ 

K-2 mężczyzn, kobiet, mikst: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+ 

K-4 mężczyzn, kobiet, mikst: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+ 

C-1 mężczyzn, kobiet: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+ 

C-2 mężczyzn, kobiet, mikst: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+ 

3. Konkurencje i kategorie wiekowe - DŁUGI DYSTANS, MARATON: 

K-1 mężczyzn, kobiet: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+ 

K-2 mężczyzn, kobiet, mikst: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+ 

K-4 mężczyzn, kobiet, mikst: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+ 

C-1 mężczyzn, kobiet: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+ 

C-2 mężczyzn, kobiet, mikst: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+ 

C-4 mężczyzn, kobiet, mikst: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+ 

4. Zasady łączenia osad: 

- dopuszcza się łączenie osad zawodników z różnych klubów, 

- dopuszcza się łączenie osad zawodników z różnych kategorii wiekowych. Warunek: 

różnica pomiędzy najmłodszym, a najstarszym zawodnikiem nie może być większa 

niż 15 lat. W osadach obliczamy średnią wieku osady, którą zaokrąglamy w dół. 

Przykład osady k-4: 

1 zawodnik 42 lata 

2 zawodnik 45 lat 

3 zawodnik 49 lat 

4 zawodnik 55 lat 

Średnia wieku - 47,75, zaokrąglenie do średniej - 47 lat. Osada może startować  

w kategorii wiekowej 45-49. 



5. Zasady rozgrywania wyścigu: 

- wyścig jest realizowany jako oddzielny w programie regat, jeśli zgłoszą się nie mniej 

niż 3 osady w danym wyścigu. Jeśli jest ich mniej, to zawodnicy starszej kategorii 

wiekowej mogą rywalizować na równych zasadach w kategorii młodszej.  

- w zawodach może być prowadzona klasyfikacja drużynowa klubów, w której 

zwycięski klub (lub 3 pierwsze) otrzyma puchar. Punkty będą przyznawane dla 

drużyny w ilości od 1 - 9 za każdą kategorię startów. 

6. Prawo startu w zawodach rangi mistrzowskiej kat. Masters: MP SPRINT, MP DŁUGI 

DYSTANS, MP MARATON, mają wszyscy chętni zawodnicy, bez wymogu 

przynależności / członkostwa w Klubie bądź Stowarzyszeniu. 

7. Każdy zawodnik uczestniczący w zawodach kajakowych kat. Masters, powinien 

posiadać zaświadczenie od lekarza sportowego lub lekarza pierwszego kontaktu  

„o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach kajakowych”. Powinien 

również złożyć oświadczenie o posiadaniu ważnego ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków oraz o posiadaniu umiejętności pływania. Oświadczenia 

powinny być podpisane czytelnie przez zawodnika i okazane na odprawie sędziowskiej 

przed regatami wraz z ww. zaświadczeniem lekarskim.  

8. Brak któregokolwiek z wymienionych w pkt 8 Regulaminu dokumentów, jest 

równoznaczny z niedopuszczeniem zawodnika do regat. 

9. Sprzęt kajakowy powinien być zgodny z wymogami określonymi w regulaminie 

PZKaj. 

10. Pozostałe zasady: zgodne z regulaminem PZKaj. 

 

 

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd PZKaj. 13.04.2017 

 

 

 

 

 

 


