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MIEJSCE TERMIN ORGANIZATOR 
Regaty zostaną rozegrane w dn. 01.09.2018r. na Kanale Żerańskim przy ul. Modlińskiej 16 ( przystań 
kajakowa KS Spójnia Warszawa). Organizatorem jest Szkolny Związek Sportowy Warszawy 
i Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Okręgowy Związek Kajakowy i Klub Sportowy 
„Spójnia”-Warszawa. 
 
UCZESTNICTWO 
W regatach mają prawo startu , seniorzy (1999 i starsi), juniorzy (2000,2001), juniorzy młodsi 
(2002,2003), młodzicy (2004,2005), dzieci (2006 i młodsi), posiadający aktualne badania lekarskie 
i kartę pływacką lub oświadczenie o umiejętności pływania potwierdzone pieczątką imienną osoby 
uprawnionej. 
 
KONKURENCJE 
• Seniorzy K-1 200m, K-2 200 m 
• Juniorzy K-1 200m, K-2 200m 
• Juniorki K-1 200m, K-2 200m 
• Juniorzy młodsi K-1 200m, K-2 200m 
• Juniorki młodsze K-1 200m, K-2 200m 
• Młodzicy K-1 200m, K-2 200m 
• Młodziczki K-1 200m, K-2 200m 
• Dzieci chłopcy K-1 200m 
• Dzieci dziewczęta K-1 200m 
• Open kobiet C-1 200m 
Sztafeta męska 4 x K-1 200m 
• młodzicy 
• juniorzy młodsi 
• juniorzy 
• seniorzy 
Sztafeta damska 4 x K-1 200m 
• młodziczki 
• juniorki młodsze 
• juniorki 
• seniorki 
 
ZGŁOSZENIA, LOSOWANIE, ODPRAWA 
Zgłoszenia wraz z listą zbiorczą należy przesłać do 18.08.2018r. na adres e-mail 
ewelajna1988@gmail.com. Odprawa sędziów i kierowników ekip odbędzie się w dn. 01.09.br 
o godz. 10.00 na terenie Klubu Sportowego „Spójnia” ul. Modlińska 16. 
Uwaga: Kierownicy drużyn - na odprawę należy dostarczyć listę imienną startujących 
zawodników. 
Początek regat godz. 11.00. 
 
UWAGI: 
W sztafetach można wystawić zawodnika z młodszej kategorii wiekowej w starszej . 
Klub może zgłosić dowolną ilość sztafet. 



 

SPOSÓB ROZEGRANIA SZTAFET: od kategorii najmłodszej do najstarszej. 
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zawodnicy zgłoszeni 
w kategorii młodzików, na podstawie decyzji Sędziego Głównego, mogą zostać objęci 
obowiązkiem startu w kamizelkach asekuracyjnych. 
W kategorii dzieci obowiązuje nakaz startu w kamizelkach asekuracyjnych bez względu 
na warunki pogodowe. 
Kamizelki zapewnia organizacja zgłaszająca. 
 
Projekt współfinansuje Urząd Marszałkowski 

 
 
 

serce Polski 

 


