
ZAPOWIED Ź 
 

XXII Memoriał im. Tadeusza Hryckiewicza 

12.05.2012 r. 

GORZÓW WLKP. 

 
1.Cel : 

- Popularyzacja sportu kajakowego w Gorzowie Wlkp. i w 
województwie lubuskim. 

- Uczczenie pamięci założyciela sekcji kajakowej. 
 

 2.Organizator : 
Klub Sportowy „Admira” ul. Wał Okr ężny 32 , 66-400 Gorzów Wielkopolski,  
Tel./fax.  0-95 722 40 48 . 
 
3. Miejsce i termin : 
Regaty  odbędą się w dniu 12.05.2012r. na rzece Warcie, przy przystani 
kajakowej klubu. 
 
4. Konkurencje: 
chłopcy i dziewczęta roczniki 2000- młodsi 
      K-1, K-2, C-1, C-2,   2000 m. 
młodzicy i młodziczki / 1998 osobno – 1999 / 
      K-1, C-1, 2000 m.  K-2, C-2,  2000 m roczniki razem 
juniorzy mł. i juniorki mł. /  1996-1997 / 
      K-1, K-2, C-1, C-2, 2000 m. 
juniorzy i juniorki / 1994-1995 / 
      K-1, C-1, K-2, C-2 2000 m. 
seniorzy i seniorki / 1993 i starsi / 
      K-1, C-1, K-2, C-2 2000 m. 
weterani 
     K-1, C-1, 2000 m. 
 
Każdy klub może zgłosić dowolną ilość osad. 
Zawodnicy mogą wystartować w dwóch konkurencjach. 
 
 
5. Uczestnictwo: 
W zawodach mają prawo startu zawodnicy posiadający aktualne dokumenty: 
książeczkę zawodniczą, aktualne badania lekarskie i kartę pływacką lub 
odpowiedni wpis do książeczki. 

 
6. Zgłoszenia: 
Zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach wraz z listą zbiorczą 
zawierającą oświadczenie wg zawartego w Regulaminie PZKaj wzoru, 
opatrzoną pieczęcią klubu i podpisem osoby upoważnionej do 
reprezentowania klubu, należy dostarczyć najpóźniej na losowanie. 
Zgłoszenia do regat należy przesłać w terminie do 05.05.2012 r. na adres: 
Klub Sportowy „Admira” ul. Wał Okr ężny 32 ,  66-400 Gorzów Wlkp. 
Tel./fax. 0-95 722 40 48. lub e-mail: ks-admira@wp.pl 
 
7. Nagrody: 
Za zajęcie  I-III miejsc każdy zawodnik otrzyma medal i nagrodę rzeczową,  
okolicznościowe plakietki, oraz w niektórych biegach dodatkowo nagrody 
ufundowane przez sponsorów. 
 
8. Losowanie: 
Losowanie odbędzie się dnia 05 maja 2012r. w siedzibie klubu w Gorzowie 
Wlkp. 
 
9. 0dprawa techniczna: 
Odprawa techniczna odbędzie się 12.05.2012 r. o godzinie 9:30 w siedzibie 
klubu. Pierwszy bieg rozpocznie się o godz. 11:00 po odprawie. Zakończenie 
zawodów nastąpi około godz. 16:30. 
 
10. Opłaty: 

- za zgłoszoną osobę – weterani, senior i junior – 10 zł 
- za zgłoszoną osobę – młodzicy i dzieci – 5 zł.  

 
11. Sprawy różne: 

- Komisję sędziowską wyznacza Lubuski Okręgowy Związek Kajakowy. 
- 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 odprawę 

techniczną. 
- Wszystkie sprawy nieujęte w niniejszej zapowiedzi, a interesujące 

można zgłaszać telefonicznie w sekretariacie K.S. „ADMIRA” tel./fax. 
0-95 722 40 48. 

- Możliwość rezerwacji obiadów w cenie 11 zł.  
 
 
Klub Sportowy „ADMIRA” życzy sukcesów sportowych w regatach i 
przyjemnych wrażeń z pobytu w naszym mieście. 


