
 

ZAPOWIEDŹ   „MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW” STREFA E 

1. Miejsce, termin, organizator 

- regaty odbędą się w dniu 06.09.2020 (niedziela) na torze regatowym Katowice ul.Trzech Stawów 10  

- pierwszy start godz.11:00 

- organizatorami są:       Śląski Związek Kajakowy,   UKS 4 Katowice ,  Śląska Federacja Sportu 

2. Uczestnictwo 

- w regatach mogą startować zawodnicy roczników 2006/2007/2008 z województw:                  

   Łódzkiego,Małopolskiego,Podkarpackiego,Śląskiego,Świętokrzyskiego 

- każdy zawodnik może  startować 2-krotnie   - prawo startu w regatach mają zawodnicy zgłoszeni w PZKaj,     

   posiadający licencję zawodniczą z ważnymi badaniami lekarskimi. 

3. Konkurencje i program 

młodzicy rocznik 2006/2007/2008 – punktowane w ramach MMM 

młodzicy i  młodziczki    K-1, K-2,K-4, C-1, C-2  na  dystansie  2000m     

W ramach programu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży 

- dzieci dziewczyny 2009 i młodsze MK-1,K-2   300m 

- dzieci chłopcy 2009 i młodsi  MK-1,K-2   300m 

- dzieci  2009 i młodsi C-1   300m  

KOLEJNOŚĆ ROZGRYWANYCH KONKURENCJI PODANA ZOSTANIE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE 

4. Zgłoszenia, odprawa 

- zgłoszenia (imię,nazwisko zawodnika,oraz młodzicy PESEL) należy dokonać na  e-mail    uks4katowice@vp.pl 

- ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 02.09.2020, godz. 24:00. 

- podpisane listy zbiorcze wraz z oświadczeniami należy dostarczyć najpóźniej na odprawę techniczną. 

- odprawa techniczna odbędzie się w dniu 06.09.2020 o godz. 10:00  na przystani UKS 4 Katowice 

- w czasie trwania regat kajakowych kierownicy drużyn muszą posiadać dokumentację zawodniczą (książeczki    

   zdrowia, poświadczona umiejętność pływania) i umożliwić komisji  sędziowskiej jej kontrolę. 

5. Opłaty 

- za każdą zmianę dokonaną z listy zbiorczej: 1-krotna wysokość obowiązującej diety; 

- za zgłoszenie przed odprawą z listy zbiorczej : 5-krotna wysokość obowiązującej diety; 

- wadium za protest: 200,- zł 

6. Sposób przeprowadzenia regat 

- regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem PZKaj i niniejszą zapowiedzią; 

- numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca osady; 

- szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawę techniczną; 

- zawodnicy  startują obowiązkowo w kapokach; 



- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność; 

- zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III, otrzymają medale; 

- podczas regat prowadzona będzie punktacja młodzików. 

- wyścigi 2000m.rozgrywane będą z nawrotami na wysokości 500m. 

- nawroty będą oznakowane 3-ma dużymi bojami. 

7. Uwaga: 

1. W zakresie używania łodzi stosuje się przepisy dotyczące wymiarów i ciężaru. Każda łódź  biorąca udział w 
regatach musi spełniać zapis regulaminu wyścigów kajakarstwa  klasycznego pkt. 2.1. oraz 2.2 

2. Istnieje możliwość skorzystania z obiadów na torze regatowym, zamówienia można  przesyłać na adres e-mail:   
piotr.pisula@vp.pl     w terminie do dnia 02.09.2020r.Cena jednego obiadu 23 zł. 

3. Inne: 

Dostępne są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, usytuowane w widocznym, specjalnie  oznaczonym miejscu w 
punktach:   - przy wejściu na teren zawodów;   - przy pomoście wejścia na wodę;   - przy pomoście zejścia z wody;   - 
przy wejściu i wyjściu z toalet i węzłów sanitarnych;   - przy dekoracji. 

 Strefy dla klubów  

Na terenie zawodów dla każdego klubu wyznaczona jest strefa, w której przebywają zawodnicy wraz z kierownikami 
drużyn. W strefie znajduje się sprzęt i wyposażenie klubu i zawodników. Dozwolone jest rozbicie namiotów. 
Organizator wyznaczy dedykowaną strefę dla każdego klubu z uwzględnieniem ilości zawodników. Niedozwolone jest 
zajmowanie takiej strefy przez inny klub. 

 Wejście na wodę  

 Zawodnicy mają obowiązek zachować bezpieczny, 2m odstęp od innych  przebywających w tym miejscu osób, w 
sytuacji oczekiwania wejścia na pomost. 

 Obsługa medyczna 

Organizator zapewni obsługę medyczną w miejscu widocznym i dostępnym  dla zawodników. 

 Odprawa kierowników 

Odprawa kierowników drużyn odbędzie się w sali wielofunkcyjnej na przystani przy ul. Trzech Stawów 10  Podczas 

odprawy każda osoba ma obowiązek zakrywania nosa i ust. Uczestnicy spotkania zobowiązani są do przestrzegania 
odpowiedniej (2m) odległości między sobą. Organizator wyznaczy miejsca do siedzenia, które zostaną specjalnie 
oznaczone. 

 Dekoracje 

W strefie dekoracji przebywać mogą tylko zwycięzcy, obsługa oraz osoba dekorująca. Dekoracje odbywają się 

bezpośrednio po wyścigach finałowych. Zawodnicy z miejsc I-III po przejściu procedury zejścia z wody, odstawiają 
łodzie do strefy swojego klubu i udają się na dekorację utrzymując bezpieczny dystans miedzy sobą. 

REGATY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW    --  URZĘDU MIASTA KATOWICE  --  SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA  
ŚLĄSKIEGO  --  MINISTERSTWA SPORTU W WARSZAWIE 


