Gorzów Wielkopolski 16 czerwca 2019 roku

1. Cel organizacji regat:
- Uczczenie pamięci założyciela sekcji kajakowej – Tadeusza Hryckiewicza
- Uczczenie pamięci wieloletniego działacza i trenera – Jerzego Krajewskiego
- Popularyzacja kajakarstwa w Gorzowie Wlkp. i okolicy

2. Organizator regat:
Organizatorem regat jest Klub Sportowy „Admira” w siedzibą przy ul. Wał Okrężny 32
w Gorzowie Wlkp., e-mail ks-admira@wp.pl tel. 95 722 40 48 przy wsparciu finansowym
Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

3. Miejsce i termin rozgrywania regat:
Regaty odbędą się w dniu 16 czerwca 2019 roku, na rzece Warcie przy przystani
kajakowej Klubu Sportowego „Admira” przy ul. Wał Okrężny 32 w Gorzowie Wlkp.

4. Konkurencje rozgrywane:
1. Dzieci rocznik 2007 i młodsi:
K-1, K-2, C-1, C-2 na dystansie 2000 m
2. Młodzicy rocznik 2005 – 2006
K-1, K-2, C-1, C-2 na dystansie 2000 m
3. Juniorzy młodsi rocznik 2003 – 2004
K-1, K-2, C-1, C-2 na dystansie 2000 m
4. Juniorzy rocznik 2001 – 2002
K-1, K-2, C-1, C-2 na dystansie 2000 m
5. Seniorzy rocznik 2000 i starsi
K-1, K-2, C-1, C-2 na dystansie 2000 m
6. Weterani
K-1, C-1 na dystansie 2000 m
Każdy zgłaszający klub ma prawo zgłosić dowolną ilość osad do każdej konkurencji.
Zawodnicy mają prawo startu w dwóch konkurencjach.

5. Warunki uczestnictwa w regatach:
W regatach mają prawo startu zawodnicy posiadający aktualne dokumenty: książeczkę
zdrowia, aktualne badania lekarskie, kartę pływacką lub wpis o umiejętności pływania do licencji
zawodniczej.
6. Zgłoszenia:
Zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach wraz z listą zbiorczą, zawierającą
oświadczenie, wg zawartego wzoru w Regulaminie wyścigów Kajakarstwa klasycznego
PZKaj., pieczątką klubu i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania klub, należy
dostarczyć najpóźniej do 10 czerwca 2019 r.
Zgłoszenia do regat należy przesłać w terminie do 10 czerwca 2019 r., na adres: Klub
Sportowy „Admira”, ul. Wał Okrężny 32, 66-400 Gorzów Wlkp., lub mail: ks-admira@wp.pl
UWAGA!
Zgodnie z pkt. 5.3.2. aktualnego Regulaminu wyścigów Kajakarstwa klasycznego – kierownicy
ekip muszą dostarczyć oryginał list zbiorczych (ze stosownym oświadczeniem) PRZED
ROZPOCZĘCIEM ODPRAWY TECHNICZNEJ, mimo wcześniejszego wysłania listy drogą
elektroniczną.

7. Nagrody:
Za zajęcie I – III miejsca każdy zawodnik otrzyma medal i nagrodę rzeczową. W niektórych
wyścigach dodatkowo nagrody ufundowane przez sponsorów. Każdy uczestnik otrzyma
nalepkę okolicznościową.

8. Losowanie:
Losowanie torów odbędzie się 12 czerwca 2019 r. o godz. 1200 w siedzibie Klubu
Sportowego „Admira” w Gorzowie Wielkopolskim.

9. Odprawa techniczna:
Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 16 czerwca 2019 r. o godz. 930 w siedzibie Klubu
Sportowego „Admira”. Pierwszy wyścig zaplanowany jest na godz. 1100 po zakończonej
odprawie. Zakończenie zawodów planowane jest na godz. 1500.
10. Opłaty:
- Za każdego zgłoszonego zawodnika opłata wynosi – 10 zł
11. Sprawy różne:
- Komisję sędziowską wyznacza Kolegium Sędziów Lubuskiego Okręgowego Związku
Kajakowego,
- Numery startowe zabezpieczają organizacje zgłaszające,
- Zawodnicy/zawodniczki startujący w kat. dzieci startują obowiązkowo w kamizelkach
asekuracyjnych,
- Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,
- Szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawę techniczną,
- Wszystkie sprawy nieujęte w niniejszej zapowiedzi reguluje Regulamin wyścigów
Kajakarstwa klasycznego PZKaj.,
- Wszelkie uwagi można zgłaszać telefonicznie pod nr te. 95 722 40 48
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