
20 - sto lecie “KOSZAŁKA”
Regaty kajakowe - Węgorzewo 01.10.2022 r.

1. Cel:
● Popularyzacja kajakarstwa w regionie
● Uczczenie dwudziestolecia istnienia UKS KOSZAŁEK OPAŁEK
● Aktywizacja sportowa rodziców i dzieci
● Zachęcenie młodzieży do uprawiania sportu
● Poprawa sprawności fizycznej oraz nauka współzawodnictwa sportowego Fair Play

2. Miejsce, organizator:
Regaty kajakowe odbędą się przy plaży miejskiej “Mamry”, ul. Braci Ejsmontów 8 w
Węgorzewie. Organizatorem regat jest UKS Koszałek Opałek.
Współorganizatorami są:

● Burmistrz Miasta Węgorzewo
● Starosta powiatu węgorzewskiego
● OSIR Węgorzewo
● Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie
● Komenda Straży Pożarnej w Węgorzewie

3. Uczestnicy:
W regatach startują:
• Juniorzy i Seniorzy roczniki 2005 i starsi
• Juniorzy młodsi roczniki 2007 – 2006
• Młodzicy rocznik 2009 - 2008
• Dzieci roczniki 2010 i młodsi
• Mastersi – rocznik 1987 i starsi

4. Konkurencje:

Kategoria wiekowa Rocznik Konkurencje Dystans

dzieci
chłopcy/dziewczynki

2012 i młodsi MK-1, K1, C1, 200m

dzieci
chłopcy/dziewczynki

2010 - 2011 K1, C1, K2, C2 200m

młodzik/ młodziczka 2008 - 2009 K1, C1, K2, C2 200m

junior młodszy/ juniorka
młodsza

2007 - 2006 K1, C1, K2, C2 200m

Junior / Senior 2005 i starsi K1, C1, K2, C2 200m

MIXT Młodzik/junior młodszy 2009 - 2006 K2, C2 200m

MIXT OPEN K2, C2 200m

Masters 1987 i starsi K1, C1, K2, C2 200m



● Konkurencja dochodzi do skutku przy zgłoszeniu minimum trzech osad.
● W przypadku, gdy konkurencja nie dochodzi do skutku jest możliwość dogłoszenia

tych zawodników do innych konkurencji.

5. Ramowy program:
godz. 10.00 - odprawa techniczna kierowników ekip
godz. 11:00 - rozpoczęcie regat

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 24.09.2022 r. email: piorko.maciej@gmail.com , tel. 727908957

UWAGA:
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 technicznej, mimo wcześniejszego wysłania
listy drogą elektroniczną.

7. Koszty:
Opłata startowa wynosi:

● 15 zł dla zawodników startujących w kategorii dzieci - seniorzy
● 30 zł dla kategorii Masters

Organizator zapewnia obiad dla każdego uczestnika w ramach opłaty startowej

8. Nagrody, dekoracje
Nagrody indywidualne: zawodnicy za miejsca I – III otrzymają medale oraz nagrody w
zależności od możliwości sponsorów.

9. Sprawy różne:
● Organizacje zgłaszające zapewniają numery startowe
● Zawodnicy zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie
● 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
● Osady zobowiązane są posiadać numery startowe na linii startu. Osady bez numeru

nie będą dopuszczone do wyścigu.
● Organizacje zgłaszające ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych

wypadków.
● Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, odpowiedzialność klubu oraz

rodziców.
● Podczas odprawy technicznej Sędzia Główny ma prawo zmienić program minutowy,

ustalony podczas losowania oraz łączyć kategorie wiekowe zgodnie z własnym
uznaniem i potrzebą rozegrania jak największej ilości wyścigów.
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