ZAPOWIEDŹ
OTWARCIE SEZONU KAJAKOWEGO 2022
SPRAWDZIAN WZKAJ
_______________________________________________________________________

1. Miejsce, termin, organizator
- regaty odbędą się w dniu 09.04.2022 na torze regatowym MALTA. Godzina rozpoczęcia regat
zostanie podana po weryfikacji zgłoszeń, jednak nie wcześniej niż o godz. 10:00;
- organizatorem jest Wielkopolski Związek Kajakowy w Poznaniu.
2. Uczestnictwo
- w regatach mogą startować seniorzy, juniorzy, juniorzy mł., młodzicy;
3. Konkurencje regat
- seniorzy 2003 i starsi
- seniorki 2003 i starsi
- juniorzy 2004-2005
- juniorki 2004-2005
- juniorzy mł. 2006-2007
- juniorki mł. 2006-2007
- młodzicy 2008-2009
- młodziczki 2008-2009

1 000 m
1 000 m
1 000 m
1 000 m
1 000 m
1 000 m
1 000 m
1 000 m

K-1, C-1
K-1, C-1
K-1, C-1
K-1, C-1
K-1, C-1
K-1, C-1
K-1, C-1
K-1, C-1

4. Zgłoszenia, losowanie, odprawa
- zgłoszenia należy dokonać poprze internetowy system zgłoszeń PZKaj, znajdujący się pod adresem:
http://pzkaj.domtel-sport.pl/ w terminie do 04.04.2022 do godz. 24:00.
- Kierownicy ekip muszą dostarczyć oryginały podpisanych list zbiorczych przed odprawą techniczną
do Sędziego Głównego zawodów.
- odprawa techniczna odbędzie się w dniu 09.04.2022 o godz. 9:00 w PUNKCIE INFORMACJI na
torze regatowym Malta;
- w czasie trwania regat kajakowych kierownicy drużyn muszą posiadać dokumentację zawodniczą
(książeczki zdrowia) i umożliwić komisji sędziowskiej jej kontrolę;
5. Sposób przeprowadzenia regat
- regaty zostaną przeprowadzone w formie sprawdzianu, zawodnicy startują indywidualnie, start
następuje w grupach wiekowych co 1 minutę,
- trener koordynator ma prawo wyznaczyć kolejność startów zawodników,
- regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem PZKaj. i niniejszą zapowiedzią;
- każda łódź biorąca udział w regatach musi spełniać zapis regulaminu wyścigów kajakarstwa
klasycznego pkt. 2.1. oraz 2.2.
- organizator zapewnia numery osobiste – zawodnik musi posiadać numer osobisty podczas
startu na piersi
- numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca osady;
- koszty organizacji pokrywa WZKaj;
- Kolegium Sędziów WZKaj wyznaczy komisję sędziowską;
- szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawę techniczną;
- zawodnicy w kategorii młodzików startują obowiązkowo w kapokach;
- organizator nie pobiera opłat startowych.

6. Inne

I.

Punkt informacji - biuro zawodów

W punkcie informacyjnym może przebywać obsługa techniczna oraz maksymalnie jedna obsługiwana
osoba. Przed wejściem do biura zawodów każdorazowo należy zdezynfekować ręce. W pomieszczeniu
informacyjnym obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania nosa i ust lub całej twarzy.

II.

Organizacja i przepływ zawodników

Organizator zapewnia miejsca postoju pojazdów na parkingu usytuowanym za tablicą świetlną,
który należy do strefy zawodów. Na parkingu znajdują się samochody wraz z przyczepami do przewożenia
kajaków. Wioska zawodnicza jest niedostępna dla jakichkolwiek pojazdów oraz przyczep. W wiosce
zawodniczej organizator zapewni każdemu klubowi miejsce do bezpiecznego składowania sprzętu.
Każdy klub, po wejściu w strefę zawodów, udaje się do miejsca przeznaczonego na składowanie sprzętu
– strefy klubów.

III.

Obsługa medyczna

Organizator zapewni obsługę medyczną w punkcie informacji.

Wielkopolski Związek Kajakowy jest właścicielem praw autorskich do zapisów niniejszej zapowiedzi.
Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie materiału w całości lub części bez zgody Prezesa WZKaj jest
zabronione.

