
 

               Z A P O W I E D Ź 
I Memoriał Kajakowy im. Ryszarda Jękota 

 Człuchów 20.05.2023 r.  
I. Cel  

 

     - uczczenie pamięci wybitnego Trenera, Wychowawcy; 
    - sprawdzenie poziomu przygotowania zawodników do sezonu 2023;   

- popularyzacja  kajakarstwa w regionie. 
 

II. Termin  i  miejsce 
20.05.2023 /sobota/ – Człuchów  
Jezioro Rychnowskie – przystań OSiR Człuchów  
 
III. Organizator 

MKS „Polstyr” Człuchów, UKS ZSS Człuchów.  
 

IV. Konkurencje 
Dzieci dziewczęta 2011 i młodsze   K-1 1000 m, K-2 1000 m; 
Dzieci chłopcy  2011 i młodsi        K-1 1000 m, K-2 1000 m; 
 
Młodziczki 2009                            K-1  2000 m  
Młodziczki 2010                            K-1  2000 m   
Młodzicy   2009                            K-1  2000 m    
Młodzicy   2010                            K-1  2000 m    
Młodziczki 2009/2010                   K-2 2000 m 
Młodzicy 2009/2010                      K-2 2000 m 
 
Juniorki mł.   2007/2008               K-1, K-2  2000 m   
Juniorzy mł.  2007/2008               K-1, K-2  2000 m   
 
Juniorki 2005/2006                       K-1, K-2 2000m 
Juniorzy 2005/2006                      K-1, K-2 2000m 
 
Dziewczęta                                   C-1 OPEN   2000 m 
Chłopcy                                        C-1 OPEN   2000 m 
 

Wyścig dochodzi do skutku przy minimum trzech osadach, które stawią się na 
starcie.  

 
V. Uczestnictwo zawodników: 

 w regatach mają prawo startu zawodnicy zgłoszeni przez klub, posiadający 
licencję zawodniczą, aktualne badania lekarskie oraz umiejętność pływania 
potwierdzoną przez upoważnioną osobę;  



 

 kluby zgłaszające ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych 
wypadków;  

 zawodnicy startują na własną odpowiedzialność;  
 do każdej konkurencji kluby mogą zgłosić dowolną ilość osad;  
 do kategorii dzieci zalicza się zawodników, którzy ukończyli 10 lat w 2023 

roku. 
 

VI. Zgłoszenia i losowania  
Zgłoszenia imienne należy dokonać pod adresem mailowym:  
mks-polstyrczluchow@wp.pl  do 13.05.2023r.   
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. 

 
Odprawa techniczna kierowników ekip i sędziów – OSiR Plaża Człuchów – 
20.05.2023r. godz. 10:00  
Start do pierwszego wyścigu – godz. 11:00  
VII. Nagrody 

Indywidualne : 
            - za miejsca I-III miejsca medale; 
            - puchary dla zwycięzców poszczególnych wyścigów. 
VIII. Opłaty 
 -    Opłata startowa wynosi 10 zł (płatna podczas zawodów); 
 -    W ramach opłaty startowej – ciepły posiłek; 
 -    Wadium  za  protest   100,00 zł; 
 -    Koszty  organizacyjne pokrywają  organizatorzy.  
 

IX. Różne  
 klub zabezpiecza numery startowe, osada bez numeru na łodzi nie będzie 

dopuszczona do startu  
 łodzie muszą posiadać zabezpieczenie przed zatonięciem  
 zawodnicy w kategorii dzieci i młodzików mają obowiązek startu w 

kamizelkach asekuracyjnych  
 decyzją sędziego głównego w przypadku złych warunków atmosferycznych 

start w kamizelkach asekuracyjnych może dotyczyć pozostałych kategorii 
wiekowych  

 w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie ma zastosowanie 
regulamin PZKaj  

O R G A N I Z A T O R ZY             
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