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Regaty Kajakowe in. Piotra Gla2ewskiego

31-05-2015 r. Gorz6w Wkp.

1. Cel

- Popularyzacja sportu kajakowego w Gorzowie Wlkp. i w wojew6dztrnde lubuskim;
- Uczczenie pamigci wieloletniego trenera Kadry Olimpijskiej /Piotra Gla2nwskiego/ i czlonka Zarz4du

LOZI<aj.;

- Uczczenie pamigci zaloiryciela sekcji kajakowej /Boleslawa Stockiego/;
- Uczczenie pamigci wieloletriego trenera i dzialacza sekcji kajakowej /Piotra Filaka./

2. Organizator

- Lubuski Okrggowy Zwiqgek Kajakowy

- Klub Sportowy G'POWER Gorzow

3. Partnerzy

- Urz4d Marszalkowski Wojew6dztwa Lubuskiego

- Urz4d Miasta Gorzowa Wkp.

- Firma G'POWER

- Polski Zwi4zek Kajakowy

- Migdzyszkolny OSrodek Sportowy

- Zesp6l Szk6l Sportowych

- Sponsorzy

4. Miejsce i termin:

Regaty odbqd4 sig w dniu 31.05.2015 r. na rzece Warcie przy przystani kajakowej Klubu KS G'POWER przy ul.

Fabrycmej 1,77

5. Konkurcncje:

- chlooc), i dziewczeta - rocznik 2003 i mlodsi:

-  1000 m

K-l ;

K-2;

C-l; C-2

- 1000 m /osobno rocznik 2001 i20021

- 1000 m lroczniki razeml

- 1000 m lroczniki ruzeml

- juniorry mlodsi i juniorki mlodsze - roczniki 1999-2000:

K-l; K-2; C-l; C-2 - 1000 m

- juniorry i juniorki - roczniki 1997-1998:

K-1; K-2:'C-l -  1000 m



- senlorzy

K-1 ;  C- l

- weterani

K- l ;

-  1000 m

- 1000 m

Ka2dy klub moZe zglosi6 dowolnq ilo6i osad. Zawodnicy mog4 wystartowa6 w dw6ch konkurencjach.

6. Uczestnictwo:

W zawodach maj4 prawo startu zawodnicy posiadajqcy akhralne dokumenty: ksi4leczkg zawodniczq aktualne

badania lekarskie oraz odpowiedni wpis do licencji o umiejgtnoSci plywania.

7. Zgloszeniaz

Zgloszenia imienne na obowiq,zujqcych drukach wraz z list4 zbiorcz4 zawieraj4cq zaSwiadczenie wg zawartego w

Regulaminie PZKaj. wzarze, opatrzonq pieczpciq klubu i podpisem osoby upowalnionej do reprezentowania klubu,

nale2y dostarczyC najp6zniej na losowanie. Zgloszenia do regat nale2y przesla6 na adres: Klub Sportowy G'POWER

Gormw - ul. Fabrycna 177; 66-400 Gorz6w Wlkp. lub elektroniczrie - e-mail: $gryg@gp.p!

8. Nagrody:

Za zajgcie I miejsca w ka2dym wyScigu zawodnik otr4ma nagrodg rzeczowq.

7,a zajjcie I - III miej sca w kazdym wy5cigu zawodnik otrryma medal.

Za zajgcie I miejsca w wy6cigach memorialowych zawodnik otr4ma puchar + wioslo G'POWER

Wy6cigi memorialowe:

- K-l juniorek mlodsrych - Wydcig memorialowy Pioha Gla2ewskiego

- K-l juniorek - WyScig memorialowy Boleslawa Stockiego

- K-l junior6w mlodszych - Wy$cig memorialowy Piotra Filaka

9. Losowanie:

Losowanie odbg&ie sig w dniu 27.05.2015 r. o godz. 16.00 w siedzibie LOZKaj. przy ul. Fabrycmej 177 w

Gorzowie Wlkp.

10. Odprawa techniczna:

Odprawa techniczna odbg&ie sig 31.05.2015 r. o godz. 9.30 w siedzibie klubu. Uroczyste otwarcie regat o godz.

10.15. Pierwszy bieg rozpocznie sig o godz. 11.00 po odprawie i uroczystym rozpoczgciu,. Zakoficz.enie zawod6w

nast4pi okolo godz. 15.00.

11. Oplaty: - za zgloszon4 osob€ - l0 zl. /w ramach oplaty startowej zapewniamy posilek grilV dla wszystkich

uczestnik6w.

12. Sprawy r6ine:

- Komisj 9 sgdziowsk4 wyzn acza LOZKaj.;

- Numery startowe zabezpieczajq kluby we wlasnym zakresie;

- Zawodnicy w kategorii dzieci startujq obowi4zkowo w kapokach;

- Zawodnicy startuj4 na wlasnq odpowiedzialnoS6;

- Szczeg6lowy program regat zostanie dostarczony na odprawg techniczrq

- Wszystkie sprawy nie ujgte w niniejszej zapowiedzi, a interesujqce mohta zglaszab telefonicznie w seketariacie

LOZI{aj. -Tel. 604-569-955 /I4arek Bohdziun/ oraz 604-461-199 /Krystyna Gla2ewska/


