
ZAPOWIEDŹ   

REGAT KAJAKOWYCH  
„MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW” 

 _______________________________________________________________________  
 

1. Miejsce, termin, organizator 

- regaty odbędą się w dniu 23.09.2017 na torze regatowym MALTA. Godzina rozpoczęcia regat 

zostanie podana po weryfikacji zgłoszeń, jednak nie wcześniej niż o godz. 10:00; 

- organizatorem są: 

 Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu, 

 Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe, 

 Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie. 

 
2. Uczestnictwo 

- w regatach mogą startować zawodnicy roczników 2003/2004/2005 z Województwa 

Wielkopolskiego i Zachodnio-Pomorskiego, 

- młodzicy mogą startować 2-krotnie’ 

- prawo startu w regatach mają zawodnicy zgłoszeni w PZKaj, posiadający licencję zawodniczą  

z ważnymi badaniami lekarskimi. 

 

3. Konkurencje i program 

młodzicy rocznik 2003/2004/2005 – punktowane w ramach MMM 

młodzicy   K-1, K-2, K-4, C-1,C-2 

młodziczki   K-1, K-2, K-4, C-1, C-2 

 

KOLEJNOŚĆ ROZGRYWANYCH KONKURENCJI PODANA ZOSTANIE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE 

K-1 młodzików   2000m 

C-1 młodzików   2000m 

K-1 młodziczek   2000m 

C-1 młodziczek   2000m 

K-2 młodzików   2000m 

C-2 młodzików   2000m 

K-2 młodziczek   2000m 

C-2 młodziczek   2000m 

K-4 młodzików   2000m 

K-4 młodziczek   2000m 

 

     

4. Zgłoszenia, losowanie, odprawa 

- zgłoszenia imienne wraz z listą zbiorczą, należy wysłać elektronicznie, na adres e-mail: 

wzkaj@wp.pl, do 16.09.2017;  

- podpisane listy zbiorcze wraz z oświadczeniami należy dostarczyć najpóźniej na odprawę 

techniczną w dniu zawodów; 

- losowanie z udziałem sędziego głównego odbędzie się w dniu 19.09.2017; 

mailto:wzkaj@wp.pl


- odprawa techniczna odbędzie się w dniu 23.09.2017 o godz. 9:00 w sali audiowizualnej toru 

regatowego Malta; 

- w czasie trwania regat kajakowych kierownicy drużyn muszą posiadać dokumentację 

zawodniczą  (książeczki zdrowia, poświadczona umiejętność pływania) i umożliwić komisji 

sędziowskiej jej kontrolę. 

 

5. Opłaty 

- za każdą zmianę dokonaną z listy zbiorczej: 1-krotna wysokość obowiązującej diety; 

- za zgłoszenie na 1-godz. przed odprawą: 5-krotna wysokość obowiązującej dietydiety ; 

- vadium za protest: 10-krotna wysokość obowiązującej diety; 

- vadium za odwołanie: 20-krotna wysokość obowiązującej diety. 

 

6. Sposób przeprowadzenia regat 

- regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem PZKaj i niniejszą zapowiedzią; 
- rozgrywane będą tylko wyścigi finałowe; 
- numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca osady; 

- koszty organizacji pokrywa WZKaj; 

- Kolegium Sędziów WZKaj wyznaczy komisję sędziowską;  

- szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawę techniczną; 

- zawodnicy w kategorii dzieci startują obowiązkowo w kapokach; 

- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność; 

- zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III, otrzymają medale; 

- podczas regat prowadzona będzie punktacja młodzików. 

 

 

REGATY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW 
URZĘDU MISTA POZNANIA 

SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO 
MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI W WARSZAWIE 

 

 


