Zapowiedź LIII Regat Kajakowych o
Puchar Nogatu im. Józefa Wiatra
Regaty poświęcone są pamięci wybitnego trenera, wychowawcy, działacza i twórcy
kajakarstwa w naszym regionie – Józefowi Wiatrowi
Cel :
-Popularyzacja kajakarstwa w Malborku i regionie
-Sprawdzenie stanu wytrenowania zawodników w rozpoczynającym się sezonie 2017
Organizator :
•

Malborski Klub Sportowy „Nogat”

Współorganizator
•

Urząd Miasta Malborka

•

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

•

Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku

Termin i miejsce :
Regaty odbędą się w Malborku na rzece Nogat w dniu 04.06.2017r. o godz. 11.00 Odprawa
kierowników ekip - godz.10.00 na przystani MKS Nogat .
Uczestnictwo :
W zawodach prawo startu mają zawodnicy, zawodniczki zgłoszeni przez klub, którzy
posiadają aktualne licencje zawodnicze PZK, aktualne badania lekarskie oraz karty pływackie
lub wpis potwierdzony podpisem i pieczątką imienną.
Dzieci i młodzicy startują obowiązkowo w kapokach.

W regatach startują:
•
•
•
•
•
•

seniorzy (1998 i starsi)
juniorzy starsi( 1999/2000)
juniorzy młodsi(2001/2002)
młodzicy 2004
młodzicy 2003
dzieci 2005 i młodsi

Seniorzy, juniorzy starsi i juniorzy młodsi maja prawo startu w trzech konkurencjach ,
młodzicy w dwóch i dzieci w jednej konkurencji.
Bieg K-1 juniorów młodszych 500 m. jest biegiem Memoriałowym. Zwycięzca otrzymuje
nagrodę rzeczową oraz Puchar Nogatu .
Konkurencje :
- seniorzy K-1, C-1 200m
K-1, K-2,C-1,C-2 500m
- seniorki , K-1 200 m
K-1, K-2 500 m
- juniorzy starsi K-1 ,C-1 200m
K-1, C-1 , K-2, C-2 500m
- juniorki starsze K-1, 200m
K-1, K-2 500m
- juniorzy młodsi K-1,C-1 200m
K-1, K-2, C-1, C-2 500m
- juniorki młodsze K-1 200m
K-1, K-2 500m
- młodzicy K-1, C-1 200m
K-1, C-1,K-2, C-2 500m
- młodziczki K-1 200m
K-1, K-2 500m
- dzieci /chłopcy C-1, K-1 500m

- dzieci/dziewczęta K-1 500m
- Weterani +35 lat K-1 200m, K-1 500m, K-2 500m

Zgłoszenia i opłaty
Zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach wraz z listą zbiorczą i obowiązującym
oświadczeniem należy wysyłać do dnia 27 maja 2017 r. na adres korespondencyjny:
Andrzej Lewandowski
Malbork 82-200
ul. Chopina 37
tel. 696027287
lub adres e-mail alewy@o2.pl
Opłata startowa za każdego zgłoszonego zawodnika wynosi 15 zł.
W kategorii weteranów oplata startowa wynosi 30 zł od zgłoszonego zawodnika.
Opłaty można dokonać bezpośrednio na konto MKS Nogat
Nr 85 2030 0045 1110 0000 0115 6270
Konkurencje dochodzą do skutku przy min. trzech zgłoszonych osadach

Różne
Za miejsca I-III przewidziane są medale i nagrody rzeczowe
W ramach opłaty startowej organizator zabezpiecza uczestnikom gorący posiłek.

Zapraszamy

