XXVII OGÓLNOPOLSKIE REGATY KAJAKOWE
MEMORIAŁ LECHA SŁAWATYCKIEGO
w kajakarstwie klasycznym
Chełmno 09.10.2021r.
1. Cel:
Uczczenie pamięci zasłużonego trenera i wychowacy Lecha Sławatyckiego
Popularyzacja kajakarstwa integracja dzieci i młodzieży
Spotkanie ludzi sportu i sympatyków kajakarstwa
2. Termin, miejsce i organizator:
Regaty odbędą się nad Jeziorem Starogrodzkim w dniu 09.10.2021
Przystań UKS ,,Nadwiślanin-Sokół'' Chełmno, ul. Gen. J. Jastrzębskiego 5
Organizator: UKS ,,Nadwiślanin-Sokół'' Chełmno
Współorganizatorami są:

Urząd Miasta Chełmna

Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Kujawsko – Pomorski Związek Kajakowy
3. KONKURENCJE:
Juniorzy i Seniorzy 2004 i starsi
 Kobiety

 Juniorzy młodsi

Mężczyźni

K-1 C-1 500m
K-2 C-2 500m
K-1 C-1 500m
K-2 C-2 500m

2005-2006


Kobiety



Mężczyźni

K-1 C-1 500m
K-2 C-2 500m
K-1 C-1 500m
K-2 C-2 500m

 MŁODZICY 2007-2008


Dziewczynki



Chłopcy

 DZIECI 2009-2010 i młodsi
 Dziewczynki


Chłopcy

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

500m
500m
500m
500m

K-1
K-2
K-1
K-2

200m
200m
200m
200m

C-1
C-2
C-1
C-2

4. Uczestnicy:
W każej kategorii wiekowej zawodnicy mają prawo do dwóch konkurencji, a
dzieci do jednej. Do każej konkurekcji mogą zgłąszać dowolną liczbę osad.
Prwao Startu w regatach mają tylko zawodnicy zgłoszeni do PZK posiadający
licencję zawodniczą, badania lekarskie oraz pływania potwierdzone przez
upoważnione osoby. Organizacja zgłaszająca ubezpiecza zawodników od
następstw nieszcześliwych wypadków. Zawodnicy startują na wlasną
odpowiedzialność. Podczas odprawy techniczej Sedzią główny ma prawo
zmienić program minutowy, ustalony podczas losowania.
5. Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną:
e-mail: rejestracja.kpzkaj@gmail.com oraz caczarny@wp.pl
TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 30.09.2021r. Do godz 24:00
Zgłoszenia należy wykonać zgodnie z wzorami dostępnymi na PZKaj.
Załącznik nr 1- alfabetyczna lista zbiorcza zawodników z ich numerami licencji
Pzkaj, rocznikiem urodzenia wraz z oświadczeniem, podpisem osoby
upoważnionej do działania w imieniu organizacji zgłaszającej
Załącznik nr 2 – zgłoszenie zawodników do poszczególnych konkurencji z
numerami licencji i rocznikiem urodzenia
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
techninczej
6. Ramowy program:
Godz; 9:30- odprawa techinczna kierowników ekip, bar Tropikana- plaża miejska
Godz: 11:00- Rozpoczęcie regat
7.

Opłaty:
Za każego zgłoszonego zawodnika z listy zbiorczej 15zł,
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, koszty uczestnictwa kluby

8.

Nagrody:
Za zajęcie I-III miejsca w poszczególnych konkurencjach zawodnicy otrzymują
medale.
Puchary za I-III miejsce w wyścigach memoriałowych
 K- 1 500m Kobiet- juniorki młodsze
 K-1 500m Mężczyzn- juniorzy młodsi
 C-1 500m Kobiet- juniorki młodze
 C-1 500m Mężczyzn- juniorzy młodsi.

9. Różne
W czasie regat kajakowych kierownicy drużyn muszą posiadać dokumentację zawodniczą,
licencje zawodnicze, umożliwić ich kontrolę Komisji Sędziowskiej. Kluby ząbowiązane
są do zabezpieczenia na łodziach numerów startowych. Łodzie biorące udział w zawodach
muszą spełniac warunki zawarte w rozdziale 2 regulaminu ,, Wyścigów kajakasrtwa
klasycznego'' Pzkaj. Zawodnicy w kategorii młodzicy i dzieci startują obowiązkowo w
kamizelkach asekuracyjnych.

W pozostałych sprawach nie objętych w niniejszej zapowiedzi stosuję się przepisy
regulaminu ,, Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego'' PZKaj.
Każdy zawodnik w kategorii Masters musi podpisać oświadczenie, że bierze całkowitą
odpowiedzialność za swoje zdrowie i kondycję fizyczną oraz, że organizator nie ponosi
odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek w trakcia trwania regat spowodowanych
stanem zdrowia zawodnika.

ORGANIZATORZY:

