Zapowiedź.
Pierwsze Regaty o Puchar Wójta Gminy Bierzwnik
Bierzwnik 14.07.2018 – sprint 200 m
I.

Cel:

a) popularyzacja sportu kajakowego w Gminie Bierzwnik

Organizatorzy:
a)
b)
c)
d)

II.

Wójt Gminy Bierzwnik
MOSW Choszczno
LUKS Choszczno
GOK w Bierzwniku.

Miejsce i termin:
a) Jeziora Kuchta w Bierzwniku, powiat choszczeński, 14 lipca 2018 r.

III.

Konkurencje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

IV.

dziewczęta i chłopcy rocznik 2008 i młodsi – 200 m
dzieci dziewczęta i chłopcy rocznik 2006 - 2007 – 200 m
młodzicy: rocznik 2004 - 2005 – K1, K2, C1, C2 – 200 m
młodziczki: rocznik 2004 - 2005 – K1, K2 – 200 m
juniorzy mł.: rocznik 2003 - 2002 – K1, K2, C1, C2 – 200 m
j7uniorki mł.: rocznik 2003 - 2002 – K1, K2 – 200 m.

Uczestnictwo:
a) W zawodach mają prawo startu zawodnicy posiadający aktualne dokumenty:
- książeczkę zawodniczą
- aktualne badania lekarskie
- kartę pływacką lub wpis do książeczki.

Zgłoszenia:

V.

a) Na obowiązujących drukach wraz z listą zbiorczą zawierającą oświadczenie wg. zawartego w
regulaminie PZKaj. wzoru
b) Listy opatrzone pieczęcią Klubu i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Klubu,
należy dostarczyć do 10 lipca 2018 r. na adres mailowy: Imacierzynski1947@wp.pl lub poczta
tradycyjną na adres MOSW Choszczno, ul Promenada 2, 73 – 200 Choszczno, tel. kontaktowy
604 903 007.

VI.

Nagrody:
a) indywidualnie za miejsca I – III medale
b) w punktacji drużynowej za miejsca I – III puchary.

Losowanie:

VII.

a) Losowanie odbędzie się dn. 11 lipca br. W siedzibie MOSW Choszczno o godz. 1800.

VIII.

Odprawa techniczna:

a) odbędzie się 14 lipca o godz. 1000 na plaży Jeziora Kuchta w Bierzwniku
b) pierwsze biegi od godz. 1100
c) dokładny minutowy program zostanie podany na odprawie technicznej.

Sprawy różne:

IX.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

komisję sędziowską wyznacza Z.ZKaj
numery startowe zabezpieczają kluby
w kategorii dziewcząt i chłopców dzieci start obowiązkowo w kapokach.
każdy zawodnik może stratować 2 x w ciągu regat
zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
opłata startowa – 10 zł od zgłoszonego zawodnika
ORGANIZATORZY

