ZAPOWIEDŹ
REGAT KAJAKOWYCH
„MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW” Strefa C
________________________________________________________________________________________

1. Miejsce , termin , organizator
Regaty odbędą się w dniu 08.09.2018 r. w Olsztynie na jeziorze Ukiel (Krzywe) – obiekty CRS „Ukiel” przy
ul. Kapitańskiej 23. Organizatorem na zlecenie WMZKaj. jest Kayak Sport Club Olsztyn.
Regaty dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2. Uczestnictwo
W regatach mogą startować zawodnicy i zawodniczki roczników 2004/2005/2006
z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Mazowieckiego, Podlaskiego i Lubelskiego.
- młodzicy i młodziczki mogą startować 2-krotnie
- prawo startu w regatach mają tylko zawodnicy zgłoszeni w PZKaj, posiadający licencję zawodniczą z
ważnym badaniem lekarskim oraz potwierdzoną umiejętność pływania.

3. Konkurencje i program
- młodzicy chłopcy
- młodziczki dziewczynki
Konkurencje :
1.
K-1 młodzików
2.
C-1 młodzików
3.
K-1 młodziczek
4.
C-1 młodziczek
5.
K-2 młodzików
6.
K-2 młodziczek
7.
C-2 młodzików
8.
C-2 młodziczek
9.
K-4 młodzików
10.
K-4 młodziczek
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4. Zgłoszenia, odprawa.





Zgłoszenia imienne na obowiązujących formularzach wraz z listą zbiorczą z wpisanym numerami
licencji zawodniczych należy przesłać do godz. 24,00 dnia 18.08 2018 r. na adres e-mail
j.milewski@o2.pl
Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 08.09 2014 r. o godz. 12.00 Sala szkoleniowa Budynek „D” CRS „Ukiel” ul. Kapitańska 23.
Start do pierwszego wyścigu godz.13.00
Kierownicy drużyn na odprawie muszą złożyć do Sędziego Głównego dokumentację zawodniczą
/ licencje PZKaj. z ważnym badaniem potwierdzonym przez lekarza medycyny sportowej./
W przypadku braku powyższych dokumentów zawodnik nie zostanie dopuszczony do regat.

5. Opłaty



opłaty startowej nie ma
vadium za protest: 10-krotna wysokość obowiązującej diety

6. Sposób przeprowadzenia regat.


regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszą zapowiedzią i Regulaminem wyścigów płaskich
PZKaj.
 wyścigi będą rozegrane z nawrotem,
 numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca osady do regat (bez numeru startowego
zawodnik nie zostanie dopuszczony do wyścigu przez startera),
 kajaki i kanadyjki biorące udział w wyścigach muszą posiadać zamocowany materiał wypornościowy,
 w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, na podstawie decyzji Sędziego Głównego
zawodnicy startują w kamizelkach asekuracyjnych (kamizelki zabezpieczają macierzyste kluby),
 szczegółowy program regat można odbierać na godzinę przed odprawę techniczną,
 organizacje zgłaszające ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,
 zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III otrzymują medale.
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.

PUNKTACJA
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