
ZAPOWIEDŻ  REGAT  KAJAKOWYCH     „Puchar Katowic” 

 
TERMIN,                                             MIEJSCE 

26.06.2021 r. / sobota /                       Katowice – Dolina Trzech Stawów nr.10 

 

ORGANIZATOR 

UKS-4 Katowice   tel. 606 627 155  

                   

UCZESTNICTWO 

- zawodnicy mogą wystartować w dwóch konkurencjach. 

- muszą posiadać aktualne badania lekarskie,  

- zawodnicy startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych.                                                   

- konkurencja dochodzi do skutku przy udziale co najmniej  trzech osad na starcie. 

- start do 1 wyścigu o godz. 10,oo 

KONKURENCJE 

K-1, C-1,     dziewcząt ; chłopców           2009  i młodsi  300m 

MK-1                                      dziewcząt ; chłopców           2010  i młodsi  300m 

K-2, C-2,     dziewcząt ; chłopców           2009  i młodsi  300m 

K-4           1 wyścig  ( dziewczęta i chłopcy razem w łodzi           2009  i młodsi  300m 

Kajak-polo dla początkujących dziewcząt ; chłopców           2009  i młodsi   300m 

 

Wyścig  o Puchar Katowic  K-1 dziewcząt 2009 i młodsze   1000m   ( poza limitem startów)     

Wyścig  o Puchar Katowic  K-1 chłopców  2009 i młodsi     1000m   ( poza limitem startów)     

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

- numery startowe zabezpieczają kluby  ( od 0 – do 20 ) 

- zgłoszenia na listach zbiorczych z odpowiednimi oświadczeniami dostarczyć do dnia 

22.06.2020r.  godz  22,00      na adres:    piotr.pisula@vp.pl 

- odprawa techniczna nie odbędzie się / skreślenia na adres piotr.pisula@vp.pl  do dnia 

24.06.2020r.  godz  21.00 

- komisję sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów przy Śląskim Związku Kajakowym. 

                  w składzie 4 osób ( sędzia główny; starter; celowniczy; mierzący czas) 

OPŁATY 

Startowa  5 zl  w/g  listy zbiorczej. 

NAGRODY 

Za I, II, III miejsce w wyścigu o Puchar Katowic - Puchary 

Za miejsca I, II, III indywidualne medale. 

Dekoracja  na zakończenie regat. 

 
 ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW w związku z wystąpieniem stanu epidemii.               

Na podstawie czwartego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19                             
W przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, a także zawodów 

plenerowych, w których bierze udział do 150 osób, w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczestnicy 

muszą  zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny.  Aktualna pozostaje  

zasada,  zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach z innymi. 
 

                                                 ORGANIZATOR   UKS 4 Katowice 
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