Zapowiedź
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików Strefy C
OSTRÓDA 2.09.2012
1.Cel regat:
- realizacja programu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
- współzawodnictwo sportowe między województwami: mazowieckim - warmińsko
mazurskim-podlaskim i lubelskim.
2.Organizator
Warmińsko Mazurski Związek Kajakowy ul Głowackiego 27 A 10-563 Olsztyn na zlecenie
WMZKaj –organizatorem jest Klub Sportowy Sokół w Ostródzie.
3.Termin i miejsce:
Regaty odbędą się w Ostródzie w dniu 2.09.2012 tor regatowy ul. Turystyczna Odprawa
godz.10.30. Start do I wyścigu godz. 12.00
4.Uczestnicy:
W regatach prawo startu mają zawodnicy w rocznikach 1998-1999-,2000 posiadający licencję
zawodniczą, ważne badania lekarskie, umiejętność pływania potwierdzoną przez osobę
uprawnioną lub kartę pływacką. W przypadku braku powyższych dokumentów zawodnik nie
będzie dopuszczony do zawodów. Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach.
5.Konkurencje:
Młodziczki
Młodzicy

K-1, K-2, K-4
2000 m
K-1, K-2, K-4, C-1, C-2 2000 m

6.Punktacja:
K-1, C-1 / 21 pkt/
lokata
punkty

1
3

2-6
2

7-14
1

K-2, K-4 ,C-2 /11 pkt/
lokata
punktacja

1
3

2-3
2

4-6
1

7.Zgłoszenia:
Zgłoszenia do konkurencji wraz z listą zbiorczą należy przesłać listownie lub pocztą
elektroniczną na adres sekretarz WMZKaj:
Teresa Mielczarska
10-224 Olsztyn
ul. Al. Wojska Polskiego 23 m3
e-mail: t.m.kaj@wp.pl tel. kom 691375604

Ostateczny termin zgłoszeń do 24.08.2012
Uwaga: na liście zbiorczej proszę podać numer licencji zgłoszonego zawodnika.
8.Opłaty:
Opłata startowa nie obowiązuje. Vadium za protest 10 krotna wysokość obowiązującej diety.
9.Nagrody:
Za pierwsze trzy miejsca zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale.
10.Sposób przeprowadzenia regat:
regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszą Zapowiedzią i Regulaminem
Biegów płaskich PZ Kaj.
numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca
kajaki i kanadyjki biorące udział w wyścigach muszą posiadać zamocowany materiał
wypornościowy.
zawodnicy startują w kamizelkach asekuracyjnych, które zabezpieczają organizacje
zgłaszające zawodnika do regat.
koszty organizacji pokrywa Ministerstwo Sportu
szczegółowy program regat można odbierać na godzinę przed odprawą techniczną
zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
zawodników ubezpieczają organizacje zgłaszające do regat
- dekoracja zawodnika po skończonej konkurencji
Ramowy program regat:
Godz. 10:30 Odprawa techniczna kierowników ekip i sędziów.
Godz. 12:00 Rozpoczęcie regat.
zapowiedź sporządziła
sekretarz WMZKaj. Teresa Mielczarska

