
OGÓLNOPOLSKIE REGATY KAJAKOWE OTWARCIA SEZONU 2014  
 
  
Organizator:                    Opolski Związek Kajakowy, Urząd Marszałkowski w Opolu  
  
Termin i miejsce:            regaty rozegrane będą 19.04.2014 r. na rzece ODRA,                                                                                                     
                                        przystań OTK Opole ul. Spacerowa 1 (Wyspa Bolko)  
  
Dystans:                          - dzieci: 1000m (stojąca woda –kanał)  
                                        - młodzicy: 2000m (stojąca woda –kanał)  
                                        - pozostali: 3000m  
                                        - krotność pętli: długości ok. 900 – 1000 m  
  
 
Program regat:                 godz. 10.00 odprawa kierowników ekip  
                                         godz. 11.00 K-1 dzieci - dziewcząt (rocznik 02 i młodsze)  
                                         godz. 11.05 K-2 młodziczek  
                                         godz. 11.10 K-1 juniorów B  
                                         godz. 11.15 C-1 młodzików 
                                         godz. 11.20 K-1 dzieci - chłopców (rocznik 02 i młodsi)  
                                         godz. 11.25 K-2 juniorów A i seniorów  
                                         godz. 11.30 K-1 młodzików 
                                         godz. 11.35 C-1 juniorów B  
                                         godz. 11.40 K-2 juniorek B  
                                         godz. 11.45 K-1 juniorek A i seniorek  
                                         godz. 11.50 K-1 młodziczek  
                                         godz. 11.55 K-2 dzieci - dziewcząt (rocznik 02 i młodsze)  
                                         godz. 12.00 C-1 juniorów A i seniorów 
                                         godz. 12.05 K-1 juniorów A i seniorów 
                                         godz. 12.10 K-2 juniorów B  
                                         godz. 12.15 K-1 juniorek B  
                                         godz. 12.20 K-2 młodzików 
                                         godz. 12.25 K-2 dzieci - chłopców (rocznik 02 i młodsi)  
                                         godz. 12.30 K-2 juniorek A i seniorek  
                                         godz. 12.35 C-1 Open kobiet 
                                         godz. 12.40 K-1 oldboje (35-49, 50 i starsi)  
                                         godz. 12.45 K-T (roczniki 00 i młodsi – dla początkujących kajakarzy)  
  
Zgłoszenia:                      - na obowiązujących drukach do dnia 18.04.2014 na adres:  
                                        Krzysztof BIL ul. Prószkowska 21/16, Opole 45-710, mail: krzysztof-bil@o2.pl 
 
Koszty:                            - koszty organizacji pokrywa OZK Opole  
  
Nagrody:                          - indywidualne: zawodnicy za miejsca I – III otrzymają medale  
  
Uwagi:                             Organizacje zgłaszające zapewniają numery startowe.  
                                         Istnieje możliwość rozegrania innych wyścigów   
                                         W tym celu prosimy o kontakt z organizatorem do dnia zgłoszeń  
                                         - każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach.  
                                         - zawodnicy zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie  
                                         Obsadę sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów OZK Opole  
                                         K-T - kajak turystyczny dla początkujących adeptów kajakarstwa.  
  
 
                                                                                                                             Zarząd OZKaj  


