KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY
„WŁÓKNIARZ”
ROK ZAŁOŻENIA 1949
ul. Bulwar 1000-lecia
XXXII MEMORIAŁ im. LEONA GRABOWSKIEGO
CHEŁMŻA 25.09.2022 r.
1. Cel:
• Uczczenie pamięci zasłużonego trenera, wychowawcy KST „Włókniarz” Chełmża.
• Promocja miasta Chełmży i województwa Kujawsko – Pomorskiego.
• Popularyzacja kajakarstwa wśród dzieci i młodzieży w Chełmży.
2. Miejsce i termin regat:
• Regaty odbędą się w niedzielę 25.09.2022r. na Jeziorze Chełmżyńskim w Chełmży
- Przystań KST „Włókniarz” Chełmża ul. Bulwar 1000-lecia.
• Rozpoczęcie regat godz. pomiędzy 10:00 a 11:00
• Zamknięcie regat – 30 min. po zakończeniu wyścigów
3. Zgłoszenia i odprawa:
Zgłoszeń dokonywać będzie można poprzez elektroniczny system zgłoszeń, który uruchomiony
zostanie na stronie PZKaj.
• Odprawa techniczna w dniu 25.09.2022r. godz. 900
• Szczegółowy program regat kierownicy ekip otrzymają przed rozpoczęciem odprawy.
TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 18.09.2022r. o godz. 24:00
4. Organizator:
• Organizatorem regat jest KST „Włókniarz” Chełmża
Współorganizatorami są:
✓ Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
✓ Kujawsko-Pomorski Związek Kajakowy w Bydgoszczy,
5. Uczestnictwo:
• W Memoriale startują:
Młodzicy/Młodziczki
roczniki
2008 – 2009
Dzieci
roczniki
2010 - 2012
• W regatach mogą brać udział zawodnicy zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego,
posiadający aktualną licencję zawodniczą, ważne badania lekarskie oraz umiejętność
pływania potwierdzoną przez uprawnione osoby.
• Organizacje zgłaszające ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
• Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

Wszyscy mają prawo startu w dwóch konkurencjach w czasie regat.
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7. Nagrody:
• Za miejsca I - III – medale
• Za miejsca I – III drużynowo puchary.
• Za miejsca I w wyścigach indywidualnych puchary
8. Opłaty:
• Opłata za każdego zgłoszonego zawodnika z listy zbiorczej wynosi 25,00 zł.
W ramach opłaty startowej organizator zapewnia obiad każdemu uczestnikowi regat.
9. Różne:
• Kluby zobowiązane są do zabezpieczenia na łodziach numerów startowych.
• W czasie trwania regat kajakowych kierownicy drużyn muszą posiadać dokumentację
zawodniczą /książeczki zdrowia, licencje/ i umożliwić Komisji Sędziowskiej jej kontrolę.
• Wszystkie kajaki i kanadyjki biorące udział w wyścigach muszą posiadać zamocowany
materiał wypornościowy zabezpieczający kajak przed zatonięciem, kanadyjki muszą posiadać
sprawne komory wodoszczelne.

•
•

Zawodnicy w kategorii dzieci i młodzicy startują obowiązkowo w kamizelkach
asekuracyjnych.
W sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy Regulaminu
Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego PZKaj.

•

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.

