MOSM TYCHY
SEKCJA KAJAKOWA
REGATY KAJAKOWE „DZIEŃ DZIECKA” o PUCHAR DYREKTORA MOSiR
TYCHY
Cel:
Zachęta do uprawiania sportu i popularyzacja kajakarstwa wśród dzieci i młodzieży.
Miejsce, termin, organizator:
Zawody odbędą się na Jez. Paprocańskim w dniu 03.06.2017 r., na obiektach sportowych
MOSM Tychy.
Organizatorami regat są: MOSiR Tychy i MOSM Tychy
1.Konkurencje i kategorie:
C-1, C-2 kobiet open na dystansie 300m
K-1, C-1 na dystansie 300 m, Juniorów mł. i Juniorek mł. 2001-2002
K-2, C-2 na dystansie 600 m
K-1, C-1 na dystansie 300 m, Młodzików i Młodziczek. 2003-2004
K-2, C-2 na dystansie 600 m
MK-1, MC-1 na dystansie 300 m, chłopców i dziewcząt 2005-2007
K-2, C-2 na dystansie 300 m
MK-1, MC-1 na dystansie 300m, chłopców i dziewcząt 2008 i młodszych + wyścig dla
początkujących na Kajak Polo w rocznikach 2009 i młodszych.
K-2, C-2 na dystansie 300 m
K-1 600m Juniorek Młodszych wyścig pod patronatem Karoliny Naji medalistki
olimpijskiej z Londynu i Rio.
C-1 600m Młodzików wyścig pod patronatem firmy Olimpijczyk
C-1 300 m dzieci chłopców o nagrodę Dyrektora MOSiR TYCHY
* W zależności od ilości zgłoszonych zawodników istnieje możliwość podzielenia
kategorii na roczniki,
2. Sprint indywidualny na dystansie 50m. Kategorie wiekowe w sprincie: juniorzy młodsi,
młodzicy i dzieci.
Sprzęt do sprintu k-1,c-1, mk-1, mc-1 – kajakarstwo klasyczne, zapewnia organizacja
zgłaszająca zawodnika.
Zgłoszenia, odprawa:
Zgłoszenia na obowiązujących drukach wraz z listą zbiorczą należy przysłać w terminie do
29.05.2017r., na adres: Marek Stanny, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Łagodna 20/34, lub
e-mail: mstanny@vp.pl tel. kontaktowy 32 2151472 po godz. 19. lub kom. 601514258.
Odprawa techniczna kierowników ekip odbędzie się w dniu 03.06.2017 r. o godz. 10:00. na
przystani kajakowej MOSM Tychy, przy ul Parkowej 17.
Różne:
Zawodnicy w kategoriach dzieci i młodszych, startują obowiązkowo w kamizelkach
asekuracyjnych, pozostali w zależności od decyzji sędziego głównego. Numery startowe
zabezpiecza organizacja zgłaszająca zawodnika. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania
lekarskie
Komisję sędziowską wyznaczy kolegium sędziów Ś.Z.Kaj.
Nagrody:
Dla każdego dziecka biorącego udział w regatach przewidujemy upominki.
W klasyfikacji indywidualnej za zajęcie miejsca I-III zawodnicy otrzymają medale.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w regatach organizowanych przez nasz
klub. SYLWIA I MAREK STANNY ORAZ SYMPATYCY KLUBU MOSM TYCHY

