ZAPOWIEDŹ
OGÓLNOPOLSKICH REGAT KAJAKOWYCH
O PUCHAR PREZYDENTA NOWEJ SOLI
I.

Cel Regat :

- Popularyzacja sportu kajakowego w Nowej Soli

II.

Organizator :

-Kajakowy Klub Sportowy Nowa Sól

IV.

III. Termin i miejsce regat
-Regaty odbędą się w dniu 01-05-2012 w Nowej Soli na kanale portowym
Konkurencje
-Dziewczęta i chłopcy - rocznik 2001 i młodsi B-1
-Dziewczęta i chłopcy - rocznik 2000 i młodsi K-1, K-2,K-4 ,C-1,C-2
-Młodziczki
- roczniki 1999
K-1 , K-2 ,K-4
-Młodzicy
- roczniki 1999
K-1 ,C-1,K-2,C-2 ,K-4
-Młodzicy
- rocznik 1998
K-1 ,C-1,K-2,C-2
-Młodziczki
-rocznik 1998
K-1, K-2 ,K-4
-Juniorki młodsze
- roczniki 1996-1997 K-1 ,K-2
-Juniorzy młodsi
-roczniki 1996-1997 K-1,C-1,K-2,C-2
C-2 open
K-4 97-98 razem

-200m
-500m
- 500m
-500m
-500m
-500m
-500m
-500m

Każdy klub może zgłosić dowolną ilość osad .
Zawodnicy mogą startować w dwóch konkurencjach .

V. Uczestnictwo
W zawodach mają prawo startu zawodnicy posiadający aktualne dokumenty
tj. książeczkę zawodniczą , aktualne badania lekarskie i kartę pływacką lub
odpowiedni wpis do książeczki.

VI.Zgłoszenia i losowanie
Zgoszenia imienne na obowiązujących drukach wraz z listą zbiorczą zawierającą
oświadczenie wg zawartego w Regulaminie PZKaj wzoru ,opatrzonego pieczęcią
klubu i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania klubu , należy przesłać
do dnia 18-04-2012 na adres : Kajakowy Klub Sportowy Nowa Sól
Al.Wolności 1A 67-100 Nowa Sól lub kksnowasol@wp.pl .Losowanie odbędzie się
w dniu 24-04-2012 o godz.16:00 na przystani kajakowej w Nowej Soli.

VII.Nagrody
Za zajęcie miejsca I- III zawodnicy otrzymują medale
Za zajęcie miejsca I – III w punktacji drużynowej kluby otrzymuja puchary

VIII.Punktacja
Za zajęcie I-go miejsca 10pkt. II-go miejsca 8pkt , III-go 7pkt. Itd.

IX. Odprawa techniczna
Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 01-05-2012 o godz. 10:00 na
przystani kajakowej . Pierwszy wyścig rozpocznie się o godz. 11:00
Zakończenie regat przewidziane jest na godz. 16:00

X. Opłaty
Opłata za każdego zawodnika wynosi 5 zł.

XI. Sprawy różne
Numery startowe zabezpieczają kluby we własnym zakresie
Zawodnicy w kategorii dzieci startują obowiązkowo w kapokach
Zawodnicy startuja na własna odpowiedzialność
Szczegółowy program zostanie dostarczony na odprawę techniczną
Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszej zapowiedzi reguluje Regulamin PZKaj.

Ze sportowym pozdrowieniem

