ZAPOWIEDŹ
„MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW
w KAJAKARSTWIE strefy C”
Augustów 21 września 2019

*****
1. ORGANIZACJA REGAT
Regaty odbędą się w dniu 21.09.2019 r. w Augustowie na rzece Nettcie na odcinku wzdłuż
ul. Rybackiej. Organizator: Podlaska Federacja Sportu,
Współorganizator - AKS SPARTA Augustów, Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie
Regaty dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, przy wsparciu Burmistrza
Miasta Augustowa.
2. UCZESTNICTWO
W regatach mogą startować zawodnicy i zawodniczki roczników 2005/2006/2007
z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Mazowieckiego, Podlaskiego i Lubelskiego.
Prawo startu w regatach mają tylko zawodnicy zgłoszeni w PZKaj, posiadający licencję
zawodniczą z ważnymi badaniami lekarskimi.
Ilość startów – 2 konkurencje.
3. KONKURENCJE I PROGRAM
Regaty zostaną rozegrane na dystansie 2000m , na odcinku 500m z trzema oznakowanymi
nawrotami. W następujących konkurencjach:
- chłopcy
K-1,K-2,K-4,C-1,C-2
- dziewczynki
K-1,K-2,K-4, C-1
Organizator dopuszcza możliwość zorganizowania wyścigów na 200m poza konkurencją w
kategorii dzieci rocznik 2008 i młodsi. (K1,K2,C1,C2), lub innych konkurencji.
Uzależnione to jest zainteresowaniem klubów i ilością zgłoszeń. Decyzja w tej sprawie
zapadnie 16.09 i zostanie przedstawiona wszystkim klubom drogą e-mailową. W razie pytań
proszę dzwonić – A. Wysocki 508 34 40 90.
4. ZGŁOSZENIA
 Zgłoszenia imienne na obowiązujących formularzach wraz z listą zbiorczą należy
przesłać do dnia 15.09 2019 r. na adres e-mail wyswys@wp.pl
 Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 21.09.2019 r. o godz. 11.00 na przystani Biała
Perła przy ul. Rybackiej Otwarcie regat godz. 12.30 Start do pierwszego wyścigu 13.00
 Kierownicy drużyn na 30 minut przed pierwszym wyścigiem muszą złożyć do Sędziego
Głównego dokumentację zawodniczą licencje PZKaj z ważnymi badaniami
potwierdzonym przez lekarza sportowego. W przypadku braku powyższych
dokumentów zawodnik nie zostanie dopuszczony do regat.
5. SPRAWY ORGANIZACYJNE



regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszą zapowiedzią i Regulaminem
wyścigów PZKaj.
 Regaty będą zabezpieczone przez służby ratownicze i medyczne.
 numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca osady (bez numeru startowego
zawodnik nie zostanie dopuszczony do wyścigu przez startera).
 kajaki i kanadyjki biorące udział w wyścigach muszą posiadać zamocowany materiał
wypornościowy.
 w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych , na podstawie decyzji
Sędziego Głównego zawodnicy startują w kamizelkach asekuracyjnych (kamizelki
zabezpieczają macierzyste kluby).
 koszty organizacji pokrywa organizator.
 szczegółowy program regat można odbierać na godzinę przed odprawę techniczną
 organizacje zgłaszające ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
 organizator zapewnia zawodnikom, trenerom i sędziom gorący posiłek.
 zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III otrzymują medale.
UWAGA:
Zgodnie z pkt 5.3.2 aktualnego regulaminu wyścigów kajakarstwa klasycznego,
kierownicy ekip muszą dostarczyć oryginały podpisanych list zbiorczych / ze
stosownym oświadczeniem/ przed rozpoczęciem odprawy technicznej, mimo
wcześniejszego wysłania listy drogą elektroniczną.
5. PUNKTACJA
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