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1. Cel organizacji regat: 

Popularyzacja sportu kajakowego w Małomicach i w woj. Lubuskim, 

Realizacja programu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zgodnie z 

ustawą o kulturze fizycznej 

2. Organizator regat: 

Na zlecenie Lubuskiej Federacji Sportu organizatorem jest Lubuski Okręgowy Związek 

Kajakowy z siedzibą przy ul. Fabrycznej 177 w Gorzowie Wielkopolskim. 

 

3. Miejsce i termin rozgrywania regat: 

 Turniej odbędzie się w dniu 23 września 2021 r., na Zalewie w Małomicach, przy 

przystani kajakowej Małomickiego Klubu Kajakowego „Viking” przy ul. Marii Curie 

Skłodowskiej 6 , 67-320 Małomice 

 

4. Konkurencje: 

 

1. Młodzicy i młodziczki, rocznik 2007 – 2008 – 2009  

  - Kategoria dziewcząt 

  - Kategoria chłopców 

 

 Każdy zgłaszający klub ma prawo zgłosić dowolną ilość drużyn do każdej konkurencji. 

 

5. Warunki uczestnictwa w regatach: 

W turnieju mają prawo startu wyłącznie zawodnicy i zawodniczki posiadający licencję 

zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Kajakowy. 

Warunkiem dopuszczenia do turnieju jest posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz 

potwierdzenie przez osobę uprawnioną umiejętności pływania (karta pływacka). 

W turnieju mają prawo startu zawodnicy zrzeszeni w klubach z województw: 

DOLNOŚLĄSKIE – LUBUSKIE 

 

 

 



 

                  
 
 

 

 

6. Zgłoszenia: 

 Zgłoszenia do turnieju tj. wykaz drużyn wraz z imionami, nazwiskami i nr. licencji oraz 

listę zbiorczą (Uwaga: na liście zbiorczej przy każdym zawodników musi zostać 

dopisany PESEL oraz imię i nazwisko trenera prowadzącego wraz z rocznikiem!!!), 

zawierającą oświadczenie, wg wzoru znajdującego się w Regulaminie PZKaj. należy 

przesyłać w terminie do 19 września 2021 r., na adres: Klub Sportowy „Admira”, ul. Wał 

Okrężny 32, 66-400 Gorzów Wlkp., lub e-mail: mmm2021@wp.pl 

Uwaga:  

Kierownicy ekip muszą dostarczyć oryginały podpisanych 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.  

Za zajęcie I miejsca drużyna otrzyma puchar. 

Za zajęcie I – III miejsca w klasyfikacji klubowej będą przyznawane puchary. 

 

8. Losowanie: 

 Losowanie odbędzie się 20 września 2021 r., w siedzibie Klubu Sportowego „Admira” 

w Gorzowie Wielkopolskim.  

 

9. Odprawa techniczna: 

 Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r., o godz. 1000 w siedzibie 

Małomickiego Klubu Kajakowego „Viking”. Pierwsze mecze zaplanowano na godz. 1100 po 

zakończonej odprawie. Zakończenie turnieju planowane jest na godz. 1600.  

 

10. Sprawy różne: 

- W czasie trwania turnieju kierownicy zespołów muszą posiadać dokumentację 

zawodniczą tj. licencje zawodnicze, umożliwiające Komisji Sędziowskiej jej kontrolę. 

- Komisję sędziowską wyznacza Lubuskie Okręgowy Związek Kajakowy, 
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- Zawodnicy startują obowiązkowo w sprzęcie określonym w regulaminie kajak polo, 

Polskiego Związku Kajakowego 

- Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, 

- Szczegółowy program turnieju zostanie dostarczony na odprawę techniczną, 


