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Wroclaw 15.09,2012 r,

1. Termin - Miejsce - Organi2ator
Regaly odbędą 9ę w dn u 15'09,2012 r na terenie przyslan] kaiakowej 'Maryna, We
Wroc|awiu pży 0i' składowej 2]4 Ó gÓdz 1'1 'oÓ
organifatorem reqat ]est fi,liędfyszkÓ|ńy K]ub sporlowy , Mos, Wroc|aw u , Parkowa
18/26 lel./ fax (71 345-90-40)

W regalach p.awo stań! mająfawÓdn Ćy zg|ÓŚfenido Po skiego zwiąfk! Kajakowego
posiadający |egi|ymaclę zawodnieąż ważnyńi badaniami |eka.sk]mi oraf kańę
pbvacką ]ub wpis zgodry f regu|aminem potw]erdfaiąćyń posiadanie kady p'wack ej

fawodn cy mają prawo slańu w 3 konkurencja.h' Kategoria dfjecibieże udz ałw
w regatach obow ązkowo wkamife|kach asekuracyjnych ityiko w dwóch

'junioŹy (94.95) + seń,

'junioży mł (96.97)
jwio*l mr. (96-97)

- driecidriew (00 iml.)

K-1,C 1 200
K'1 200 ń;
K-i c-1 200
K-l 204
K-t,c-t  200
K1 200
K 1,C ' t ,B 1
K-1 8,1

K2,C2 500m
KZ 500 m
K2,C2 50Om
K-2 500 m
K-2,C-2 500 m
K2 500 m
K2 240 m

m; 500 m

m 500 m

200 m

4' zgłogfenia - |ogowa nie ' odprawa
Zgloszenia wraz z l]slą zbioreą na|eży pżesłać do MKs.lMos Wrocbw u|' Parkowa
1826 do dnia 06 09'2012 l |Ub faksem 1071) 245.90'40 w 105 f dÓpiskjen '' Regaty
zamknięcia sefonu' LoŚowan]e odbędf e Śię na pżyslańi J<ajakowej .' Ma.yna.' we
Wroclawiu pEyul' sk]adowe]2/4 w dni! 10 092012 r Ógodf ]300
odprawa pżed zawodamid|a kierowńikówekip Ódbędfe sie na ńieiŚĆU regatWdniu
15.09 2012. .  o godz.  10 oo.

za zajęcie | |l| miejst zawodnicy okfymujądyp]ońy' meda|e
za zajęcie l ||] miejse w punktacji drufynowe] k]Uby otżymują puchary,



sfczegó' doĘcące regat podans zostaną na odplawie ie.hnicznej kiercwników ekip'
NUmery skńowo zabezpleąają organĘacJe zgłaszająe
Każdy kajak biolący Udz|ał w regatac|" pwinien być abefpi€czony Pred zatonlęciem'
organiżalor €gal zastrzega sobie plarc fmiany plogEmu re vfzg|ed! ma malą i|ość
osao zgrosfonych do daner konkuroncii.
W sp/ał5ch organizacyho' techniczlych proszę końaktować się z L*złiem
Nowacklm lel. 0 606-72&979


