
W Imieniu Klubu Kajakowego „Jezioro Tarnobrzeg” 

Zapraszamy Wszystkich Miłośników Kajakarstwa 

na IX Otwarte Mistrzostwa  

 Województwa Podkarpackiego w Kajakarstwie 

w dniu 01.10.2022 r 

 

 

1. Cel organizacji regat: Popularyzacja kajakarstwa w Tarnobrzegu i okolicy  

2. Organizator regat: Klub Kajakowy „Jezioro Tarnobrzeg” 

3. Miejsce i termin rozgrywania regat: Siedziba Klubu Kajakowego „Jezioro Tarnobrzeg”  

przy ulicy Kajakowej 

1 październik  2022 roku. 

Konkurencje: 

−juniorzy 04/05 – 200 m i 500 m K-1 

−juniorki 04/05– 200 m i 500 m K-1 

−juniorzy mł. 06/07 – 200 m  i 500 m  K-1 

−juniorzy mł. 06/07  – 500 m  K-2   

−juniorki mł. 06/07 – 200m i 500 m  K-1 

−juniorki mł. 06/07– 500 m K-2  

−młodzicy 08 /09– 200 m i 500 m K-1  

−młodzicy 08 /09– K-2  -500m                    

−młodziczki 08/09 – 200 m i 500 m K-1, 

−młodziczki 08/09–  K-2  500m         

−dzieci chłopcy 10/11– 200 m K-1  

−dzieci dziewczynki 10/11 – 200 m K-1  

−dzieci chłopcy – 12 MK-1  

− dzieci 13 i młodsi – 200 m MK-1 

−dzieci dziewczynki – 12 i młodsze – 200 m MK-1 

−Wyścig – (Weterani) – K-1  

−Wyścig turystyków rodzic + dziecko 

−dzieci 13 i młodsze smyk polo 

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

 

4. Warunki uczestnictwa w regatach. 

W regatach mają prawo startu zawodnicy posiadający aktualne dokumenty: książeczkę zdrowia, aktualne badania 

lekarskie, kartę pływacką lub wpis o umiejętności pływania do licencji zawodniczej. 

 

5. Zgłoszenia. 



Zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach wraz z listą zbiorczą, zawierające oświadczenie, według wzoru 

zawartego w wyciągu Regulaminu Kajakarstwa klasycznego Polskiego Związku Kajakowego należy dostarczyć 

najpóźniej do dnia 25 września  2022 r. 

 Zgłoszenia do regat należy przesłać w terminie do dnia 25 września  2022 r., na adres: Klub Kajakowy „Jezioro 

Tarnobrzeg” ul. Matejki 20/10 lub e – mail: kwastek-70@wp.pl 

UWAGA! Zgodnie z pkt. 5.3.2. aktualnego Regulaminu wyścigów Kajakarstwa klasycznego – kierownicy ekip muszą 

dostarczyć oryginał list zbiorczych (ze stosownym oświadczeniem) PRZED ROZPOCZĘCIEM ODPRAWY 

TECHNICZNEJ, mimo wcześniejszego wysłania listy drogą elektroniczną.  

 

6. Nagrody. 

Za zajęcie I – III miejsca każdy zawodnik otrzyma medal i drobne upominki  

Osobno zostanie prowadzona punktacja klubowa. Dla pierwszych 3 klubów przewidziane są pamiątkowe puchary. 

 

7. Losowanie. 

Losowanie torów odbędzie się dnia 27września o godz. 20.00 w siedzibie Klubu na przystani kajakowej. 

 

8. Odprawa techniczna. 

Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 1 października 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Klubu Kajakowego „Jezioro 

Tarnobrzeg”, wjazd od ul Siarkowej. Pierwszy wyścig zaplanowany jest na godz. 10.30 po zakończonej odprawie. 

Zakończenie zawodów planowane jest na godz. 15.00.  

 

9. Sprawy różne.  

−Numery startowe zabezpieczają organizacje zgłaszające.  

−Zawodnicy/zawodniczki startujący w kat. dzieci startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych.  

−Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.  

−Szczegółowy program regat zostanie przedstawiony na odprawie technicznej.  

−Wszystkie sprawy nieujęte w niniejszej zapowiedzi reguluje Regulamin wyścigów Kajakarstwa klasycznego PZKaj.  

−Wszelkie uwagi można zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 575 857 901. 

- Możliwość zamówienia obiadów jak i noclegów pod numerem 501501055 (restauracja 

Marina )  

10. Zobacz jak u nas jest. 

 https://www.dailymotion.com/video/x4voh8o 

 

 

 

Klub Kajakowy „Jezioro Tarnobrzeg” 

życzy sukcesów sportowych w regatach 
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