
 

MEMORIAŁ WOJCIECHA KOZERY  

I  

REGATY ZAKOŃCZENIA SEZONU 

21.09.2014r. 

 

ZAPOWIEDŹ 

 

MIEJSCE  TERMIN  ORGANIZATOR 

Regaty zostaną rozegrane 21.09.2014r  na Kanale Żerańskim przy ul. Modlińskiej 16  

(przystań kajakowa KS „Spójnia”- Warszawa). Organizatorem jest Szkolny Związek 

Sportowy, Mazowiecki Okręgowy Związek Kajakowy i Klub Sportowy SPÓJNIA. 

 

UCZESTNICTWO 

W  regatach mają prawo startu, seniorzy (1995 i starsi), juniorzy (1996, 1997), juniorzy 

młodsi (1998, 1999), młodzicy (2000, 2001), dzieci (2002 i młodsi) oraz weterani 

posiadający aktualne badania lekarskie i kartę pływacką lub oświadczenie o umiejętności 

pływania potwierdzone pieczątką imienną osoby uprawnionej. 

 

KONKURENCJE 

Seniorzy:   200 m - K1, C1, K2, C2 

Seniorki:   200 m - K1, C1, K2,  

Juniorzy:   200 m - K1, C1, K2, C2 

Juniorki:    200 m - K1, C1, K2,  

Juniorzy młodsi:  200 m - K1, C1, K2, C2 

Juniorki młodsze:  200 m - K1, C1, K2,  

Młodzicy:   200 m - K1, C1, K2, C2 

Młodziczki:   200 m - K1, C1, K2,  

Dzieci chłopcy:  200 m - K1, C1,  

Dzieci dziewczęta:  200 m - K1,  

Weterani:   200 m – K1, C1  

 



 

Sztafeta męska 4 x K-1 200m   

 młodzicy 

 juniorzy młodsi 

 juniorzy 

 senior/weteran 

Sztafeta damska 4 x K-1 200m   
 młodziczki 

 juniorki młodsze 

 juniorki 

 seniorki 

 

ZGŁOSZENIA, LOSOWANIE, ODPRAWA 

Zgłoszenia wraz z listą zbiorczą należy wysłać do 05.09.2014 na adres e-mail: 

ewelajna1988@gmail.com. Odprawa kierowników drużyn i sędziów odbędzie się w dn. 

21.09.2014 r. o godz. 10.00  na terenie przystani kajakowej KS Spójnia- Warszawa ul. 

Modlińska 16.  

Uwaga:  Kierownicy drużyn - na odprawę należy dostarczyć listę imienną startujących 

zawodników. 

Początek regat godzina 11.00.  

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REGAT 

 w sztafetach można wystawić zawodnika z młodszej kategorii wiekowej w starszej, 

 klub może zgłosić dowolną ilość sztafet, 

 SPOSÓB ROZEGRANIA SZTAFET: od kategorii najmłodszej do najstarszej 

 w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zawodnicy zgłoszeni w 

kategoriach młodzików i dzieci, na podstawie decyzji Sędziego Głównego, mogą zostać 

objęci obowiązkiem startu w kamizelkach asekuracyjnych, 

 kamizelki zapewnia organizacja zgłaszająca, 

 numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca, 

 kajaki i kanadyjki muszą posiadać zamocowany materiał wypornościowy, 

 zawodników ubezpieczają organizacje zgłaszające do regat. 
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