UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

DOJLIDY Białystok- Kayak Team
Adres: ul. Ks. St. Suchowolca 26, 15-566 Białystok, NIP: 966-16-92-525,
SBR Bank: 64 8769 0002 0391 6548 2000 0020
http:// www.kajakarstwo.bialystok.pl e-mail: skowronskicanoe@wp.pl, tel. 607813101

8. Memoriał Ireneusza Skowrońskiego
- Piknik Kajakowy z udziałem Gwiazd Sportu i Olimpijczyków.
1.

Cel
- Popularyzacja kajakarstwa, kajak polo oraz smoczych łodzi wśród mieszkańców Województwa
Podlaskiego oraz Miasta Białystok.
- Promocja Województwa Podlaskiego oraz Miasta Białystok.
- Uczczenie pamięci Ireneusza Skowrońskiego - założyciela sekcji kajakowej UKS Dojlidy Białystok,
wieloletniego trenera, współtwórcy dyscypliny kanadyjek w Białymstoku
- Aktywizacja sportowa rodzin i dzieci
- Zachęcenie młodzieży do uprawiania Sportu
- Osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników uczestniczących w zawodach
- Poprawa sprawności fizycznej oraz nauka współzawodnictwa sportowego Fair Play

2.

Organizator
Uczniowski Klub Sportowy Dojlidy Białystok - Skowroński Paweł tel. 607 813 101
Przy współudziale:
- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
- Urząd Miasta Białystok
- BOSIR Białystok

3.

Termin i Miejsce
15.05.2021 r. Białystok – Ośrodek Sportów Wodnych Dojlidy. Wjazd obok cmentarza wzdłuż lasu.
http://www.miejskoaktywni.pl/s,plaza-miejska-dojlidy,14.html#/home

4.

Uczestnictwo i konkurencje
Wyścig
Chłopcy/dziewczyny
Chłopcy/dziewczyny
Chłopcy/dziewczyny
Młodzicy/Młodziczki (
Wyścigi Memoriałowy
Junior Młodszy/Juniorki Młodsze
Juniorzy*
Seniorzy*
Mixy Open*
Wyścigi Rodzinne
– kajak turystyczny**
Smocze łodzie
– klubowo*

Rocznik

Dystans

2010 i młodsi
2011, 2010, 2009

Konkurencja
Wyścigi na kajak polo,
Typu Smyk
MK-1
K-1, C-1, K-2, C-2

2008, 2007

K-1, C-1, K-2, C-2

500m

2006, 2005

K-1, C-1, K-2, C-2

500m

2004, 2003

K-1, C-1 K-2 C-2
K-1, C-1, K-2, C-2

200m
200m

K-2, C-2
KT-2 Dziecko + Rodzic,
KT-2 Młodzik + Rodzic,
KT-2 OPEN MIX

200m

S-10

200m

2011 i młodsi

200m
200m
200 m

200m

Zawody i poszczególne wyścigi będą rozgrywane o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego oraz
Puchar Prezydenta Miasta Białystok.
Wyścig Memoriałowy C-1 Młodzików
* Zawody odbędą się przy zgłoszeniu odpowiedniej ilości osad
** Wyścigi turystyczne w ramach popularyzacji kajakarstwa KT-2 / Każda osada płynie przy pomocy
wiosła turystycznego. Osady startują na własną odpowiedzialność na podstawie złożonego
oświadczenia.

5.

Program regat
Ułożony zgodnie z terminowymi zgłoszeniami. Możliwe tylko zmiany, skreślenia w osadach w kolejnych wyścigach.

6.

Zgłoszenia
Na obowiązujących drukach wraz z listą zbiorczą i oświadczeniem (wg wzoru umieszczonego na stronie
www.pzkaj.pl w Przypisy/Szkolenia –druki dokumentów należy wysłać do dnia 12.05.2021 r. Email:
skowronskicanoe@wp.pl

7.

Odprawa techniczna

Odprawa techniczna kierowników drużyn odbędzie się 15.05.2021 r. o godzinie 10. w sali konferencyjnej
w restauracji Pasja (Ośrodek Sportów Wodnych Dojlidy ul Plażowa). 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.

8.

Koszty

Koszty organizacji pokrywa Uczniowski Klub Sportowy Dojlidy Białystok - Canoe Team
9.

Nagrody, dekoracje

Nagrody indywidualne: zawodnicy za miejsca I – III otrzymają medale oraz za I miejsce – nagrody w
zależności od możliwości sponsorów oraz Puchary.
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.
10.

Obostrzenia związane z Pandemia Covid-19

Punkty dezynfekcji 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 punkcie informacji
- Przy wejściu i wyjściu z toalet i węzłów sanitarnych
- Przy dekoracji
- Wejście do strefy zawodów
11.

Strefa zawodów

Strefa zawodów jest terenem zamkniętym obejmującym: parking oraz teren zieleni na OSW DOJLIDY
za Hangarem Sekcji Kajakowej UKS DOJLIDY
Z uwagi na wymogi organizacyjne, wynikające m.in. z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii, osobami upoważnionymi na wejście do strefy zawodów są
uczestnicy zawodów, kierownicy drużyn, obsługa zawodów, VIP oraz sędziowie. Osoby nieuprawnione
(publiczność, rodzice) nie mają wstępu do strefy zawodów. Obserwują wyścigi z plaży/pomostów.
12.

Punkt informacji - biuro zawodów

W punkcie informacyjnym może przebywać obsługa techniczna oraz maksymalnie jedna obsługiwana
osoba. Przed wejściem do biura zawodów każdorazowo należy zdezynfekować ręce. W pomieszczeniu
informacyjnym obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania nosa i ust.
13.

Organizacja i przepływ zawodników

Organizator zapewnia miejsca parkingowe dla Busów. Wioska dla zawodników, przyczep ze sprzętem

oraz namiotami znajdować się będzie na trawniku za Hangarem Klubu UKS DOJLIDY. W wiosce zawodniczej organizator zapewni każdemu klubowi miejsce do bezpiecznego składowania sprzętu. Każdy
klub, po wejściu w strefę zawodów, udaje się do miejsca przeznaczonego na składowanie sprzętu –
strefy klubów
14.

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.
15.

Obsługa medyczna

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

16.

Uwagi

- Organizacje zgłaszające zapewniają numery startowe
- Zawodnicy zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie
- Obsada sędziowska: licencjonowani sędziowie Pzkaj
- Zawodnicy w konkurencjach DZIECI i MŁODZICY obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych,
pozostałe kategorie według decyzji Sędziego Głównego
- Bezwzględny nakaz złożenia podpisanej listy zbiorczej z obowiązującym oświadczeniem – przed
rozpoczęciem odprawy technicznej
- Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem PZKaj i niniejszą zapowiedzią
- Szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawę techniczną
- Konkurencja zostanie rozegrana pod warunkiem zgłoszenia min 3 osad;
REGATY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO.
I MIASTA BIAŁYSTOK

Partnerzy Wydarzenia :

