Zapowiedź
III Regaty kajakowe o Puchar Rektora Politechniki
Łodygowskiego
Poznań, 9.09.2017r
Organizator:
* Uczniowski Klub Sportowy UKS 55 „Szpaki” Poznań,
* Sekcja kajakowa Politechniki Poznańskiej

Poznańskiej

Tomasza

Miejsce i termin:
Regaty odbędą się 9 września 2017r na rzece Warcie
Przystań Politechniki Poznańskiej ul. Przystań 1 Poznań.
Cel:
* popularyzacja sportu kajakowego
Uczestnictwo:
W zawodach mają prawo startu zawodnicy aktualnie posiadający książeczkę zawodniczą
z aktualnymi badaniami.
Osoby niezrzeszone mogę uczestniczyć w zawodach pod warunkiem podpisania
oświadczenia, że ich stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w zawodach.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Konkurencje
Wszystkie na dystansie 1000 m
K-1 dzieci chłopcy rocznik 2005 i młodsi
K-1 dzieci dziewczynki rocznik 2005 i młodsze
C-1 dzieci chłopcy rocznik 2005 i młodsi
K-1 młodzicy rocznik 2003/2004
K-1 młodziczki rocznik 2003/2004
C-1 młodzicy rocznik 2003/2004
K-1 juniorzy młodsi rocznik 2001/2002
K-1 juniorki młodsze rocznik 2001/2002
C-1 juniorzy młodsi rocznik 2001/2002
K-1 juniorzy rocznik 1999/2000
K-1 juniorki rocznik 1999/2000
C-1 juniorzy rocznik 1999/2000
K-1 seniorzy/mastersi rocznik 1998 i starsi
K-1 seniorki/masterki rocznik 1998 i starsze
C-1 seniorzy/mastersi rocznik 1998 i starsi
K-1 turystyczne mężczyźni open
K-1 turystyczne kobiety open
K-2 turystyczne mężczyźni open
K-2 turystyczne kobiety open
K-2 turystyczne mixt open
Wpisowe:
Za każdą zgłoszoną osobę 10,00pln
Wpisowe należy wpłacić na konto UKS 55:
PKO BP 50 1020 4027 0000 1802 0384 7613
Tytułem: Imię i Nazwisko – III Regaty o puchar rektora PP 2017
Zgłoszenia:
Imienne na podanych drukach należy dostarczyć najpóźniej do 6 września 2017 na adres
mailowy uks55@o2.pl
Nagrody:
Nagrody rzeczowe i medale za zajęcia I – III miejsca
Sprawy różne:

Odprawa techniczna odbędzie się 9.09.2017 w siedzibie sekcji kajakowej PP ul Przystań 1
o godzinie 9:30
Pierwszy bieg odbędzie się o godzinie 11:00 zakończenie zawodów jest przewidziane
o godzinie 16:00
Komisję sędziowską wyznaczy organizator zawodów
Numery startowe zabezpieczają kluby we własnym zakresie
Zawodnicy w kategorii dzieci startują obowiązkowo w kapokach
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
Szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawie technicznej
W trakcie regat odbywać się będzie piknik z poznańskim Olimpijczykami
Meta regat będzie również metą półmaratonu kajakowego
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany długości trasy wyścigu
Kontakt: uks55@o2.pl, 605-592-684, 609-661-679

