I Poznań Canoe Challenge już za 36 dni – trwają zapisy
Trwają zapisy do I Poznań Canoe Challenge – I Mistrzostw w kajakarstwie turystycznym
skierowanych dla amatorów. Impreza pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta
Poznania odbędzie się 13 czerwca na Torze Regatowym Malta w Poznaniu.
Na starcie stanie jednocześnie 160 osób - 80 dwuosobowych kajaków z amatorami sportów
wodnych na pokładzie.
Uczestnicy będą mieli do pokonania pięć okrążeń po 1200 metrów każde, a rywalizacja
toczyć się będzie przed trybunami poznańskiej Malty. Osady mogą być dobrane dowolnie –
nie ma podziału na wiek i płeć.
Zasady wyścigu są proste – każda zdublowana osada odpada a zwycięzcy stają na
podium!
Każdy z uczestników dostaje medal i pamiątkową koszulkę, zwycięzcy zaś puchary i
bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe! Wśród nich m.in. pobyt dla 4 osób w Olandii,
bilety na mecz KKS Lech Poznań i Malta Ski.

Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność przysłania zgłoszeń
Zapisy na stronie: http://www.poznanskiedragony.pl/formularz-zgloszeniowy-2/
Więcej informacji o zawodach:
1. Kiedy I Poznań Canoe Challenge się odbędzie?
Sobota, 13 czerwca 2015r. (start wyścigu - godzina 9.30)
2. Co to jest I Poznań Canoe Challenge?
To I Mistrzostwa w kajakarstwie turystycznym skierowane dla amatorów.
3. Czy muszę umieć wiosłować?
Nie. Impreza przewidziana jest dla amatorów. Przed zejściem na wodę w dniu imprezy
wszyscy uczestnicy otrzymają podstawowy instruktaż na temat wiosłowania oraz poruszania
się w kajaku (sterowania).
4. Czy muszę mieć swój kajak żeby wystartować w imprezie?
Nie. Kajaki, wiosła i kamizelki ratunkowe zapewnia organizator.
5. Co w przypadku wywrotki?
Każdy uczestnik startuje w kamizelce asekuracyjnej. Impreza zabezpieczona jest przez
ratowników WOPR znajdujących się na motorówkach, którzy dodatkowo przed startem
poinstruują wszystkich o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i zachowania się w
przypadku ewentualnej wywrotki.
6. Jaki jest dystans do przepłynięcia? Jakie są podstawowe zasady wyścigu?
Uczestnicy mają do przepłynięcia 5 okrążeń: 1 x 2km i 4 x 1km (6km). Zasady wyścigu są
proste – każda zdublowana osada odpada a zwycięzcy stają na podium!
7. Co to znaczy osada zdublowana odpada?
Wszystkie osady startują jednocześnie i mają do przepłynięcia w sumie 5 okrążeń. Osady,
które będą płynęły najszybciej w kolejnych okrążeniach mogą dogonić ostatnie w stawce
załogi. Wówczas ta osada odpada z dalszej rywalizacji (jednakże każdy uczestnik za udział
dostaje medal bez względu czy dopłynął do mety czy został zdublowany).
8. Jaki jest koszt udziału w zawodach?
Opłata startowa wynosi 40 zł osada (20 zł od osoby) płatna do 10.05.2015r..
Od 11.05.2015r. opłata startowa 60 zł (30 zł od soboty)
9. Co jest zawarte w opłacie startowej?
W ramach opłaty startowej organizator zapewnia pakiet startowy:

-

wypożyczenie na czas wyścigu dwuosobowego kajaka wraz z dwoma wiosłami
oraz dwoma kamizelkami asekuracyjnymi
- pamiątkową koszulkę z logo zawodów
- pamiątkowy medal
- 3 najlepsze osady otrzymają dodatkowo puchary oraz nagrody rzeczowe
- wśród nagród można wyróżnić m.in. pobyt dla 4 osób w Olandii, vouchery na odzież
sportową do wykorzystania w sklepie DI Sport, bilety na mecz KKS Lech Poznań
10. Ile osób wystartuje w imprezie:
Na starcie stanie jednocześnie 160 osób - 80 dwuosobowych kajaków.
11. Czy w osadzie muszę płynąć przedstawiciele tej samej płci?
Osady mogą być dobrane dowolnie – nie ma podziału na wiek i płeć.
12. Czy mogę się zgłosić sam czy muszę mieć od razu partnera?
Podczas rejestracji należy dokonać jednoczesnego zgłoszenia obu zawodników stanowiących
osadę.
13. Ile muszę mieć lat żeby wystartować w zawodach?
W imprezie udział może wziąć każdy, kto w dniu zawodów będzie miał ukończone 18 lat.
14. Czy przewidziane są treningi przed zawodami?
Organizator nie organizuje żadnych treningów przed zawodami.
15. Jaki muszę mieć strój żeby wystartować?
Każdy uczestnik otrzyma koszulkę startowe. Sugerujemy start w luźnym, nie krępującym
ruchów ubraniu oraz zabranie rzeczy na ewentualne przebranie.
16. Gdzie i jak mogę się zgłosić do udziału?
Zgłoszenia do zawodów można dokonywać poprzez Internet.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie I Poznań Canoe Challenge.
17. Co muszę jeszcze ze sobą zabrać?
Impreza ma na celu promocję sportów wodnych i stworzenie rywalizacji opartej o zasady fair
play i przyjazną atmosferę. Dlatego koniecznie weź ze sobą dobry humor, uśmiech i
znajomych z którymi wspólnie będziesz mógł cieszyć się z udziału w I Poznań Canoe
Challenge.
Organizator: Maciej Młodzik, Klub Sportowy Stomil Poznań;
Partner strategiczny: Program Lider Animator
Partnerzy: Miasto Poznań, Rada Osiedla Rataje, Urząd Marszałkowski Woj. WLKP.,
WZKaj
Sponsorzy: Fundacja Sport Support, Coca-Cola, Podium-Czerwonak, Drukarnia
Drukma, Firma Lajkonik, Restauracja TROJKA, KKS Lech Poznań, Zespół
Animatorów – Kinimodo, Komplet Polska, Anima Films, Olandia, Osiedle Młodych,
Malta Ski, Green Hotel
Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu: Wydziału Sportu Urzędu
Miasta Poznania i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

