
XXIX Memoriał Jana Raabe w Kajakarstwie 

Ul. Reja 11a, 82
NR LICENCJI KLUBU:

KONTO: BS Sztum nr 64

XXIX Ogólnopolskich regatach kajakowych 
o 

I.   Cel memoriału jest: 
 
- uczczenie pamięci wybitnego trenera i wychowawcy Olimpijczyków: 
Jadwigi Doering, Izabeli Antonowicz -  
- popularyzacja kajakarstwa- realizacja zada

 
Regaty odbędą się 20.06.2015 r. /sobota/ na jeziorze Zajezierskim przy przystani klubu K.S. „Victoria” w Sztumie, ul. Reja 11
                                                                                                                             

I.   Organizator: 
 

Organizatorem memoriału jest K.S. „Victoria” w Sztumie 
 

II.   Konkurencje: 
 
W ramach upowszechniania kajakarstwa wś
STRZEM”  Klub Victoria zapewnia otwarty udział dla ka
puchar w kategorii open, dystans 3000m.
 
KATEGORIA  OPEN   
K-1, K-2, C-1, C-2, T-2, T-1   3000m  - W tym biegu mieszka
 
Seniorzy i juniorzy A /1998 i starsi/ 
Kobiety      K-1 K-2 500 m    
Mężczyźni K-1 K-2 C-1 C-2 500 m 
                  K-1 K-2 C-1 C-2 1000 m 
 
Juniorzy młodsi 1999-2000 r. 
Dziewczęta  K-1 K-2 500 m 
Chłopcy       K-1 K-2 C-1 C-2 500 m  
                    K-1 K-2 C-1 C-2 1000 m 
Młodzicy 2001r 
Dziewczęta K-1 K-2 1000 m   
Chłopcy      K-1 K-2 1000 m   
                   C-1 C-2 1000 m 
 
Młodzicy 2002r 
Dziewczęta K-1 K-2 1000 m 
Chłopcy      K-1 K-2 C-1 C-2 1000 m 
 
Dzieci 2003 i młodsi 
Dziewczęta K-1 500m 
Chłopcy      C-1, K-1 500 m 
 
 Konkurencje Masters 
     Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn 
     Mężczyźni do 50 lat              K-1,C-1,K
     Mężczyźni  powyżej 50 lat    K-1,C-1,K
     Kobiety open                         K-1,K-2 500m
     Mężczyźni open                    K-1,C-1 200m
 

 
III.    Uczestnictwo zawodników:

 
W regatach mogą brać udział zaproszone Kluby i niezrzeszeni zawodnicy. Seniorzy, juniorzy i juniorzy młodsi maj
w trzech a młodzicy w dwóch konkurencjach. Do ka
W konkurencjach Masters  zawodnicy i zawodniczki, którzy uko
Każdy uczestnik zawodów w kategorii Masters powinien by
osobisty, prawo jazdy) 
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ZAPROSZENIE 
do udziału w 

Ogólnopolskich regatach kajakowych 
o Memoriał Jana Raabe 

Sztum  20.06.2015 r. 
 

ci wybitnego trenera i wychowawcy Olimpijczyków:  
 Szuszkiewicz i Grzegorza Śledziewskiego. 

realizacja zadań programu „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM” Termin

 20.06.2015 r. /sobota/ na jeziorze Zajezierskim przy przystani klubu K.S. „Victoria” w Sztumie, ul. Reja 11
                                                                                                                                                                   

Organizatorem memoriału jest K.S. „Victoria” w Sztumie  

W ramach upowszechniania kajakarstwa wśród mieszkańców Sztumu, oraz realizacji programu „I TY MO
Klub Victoria zapewnia otwarty udział dla każdego chętnego mieszkańca, klubu, bądź stowarzyszenia w bieg o 

puchar w kategorii open, dystans 3000m. 

W tym biegu mieszka ńcy Sztumu s ą zwolnieni z opłat. 

ężczyzn  
1,K-2,C-2  500m, C-4 500 Open 
1,K-2,C-2 500m 

500m 
200m 

Uczestnictwo zawodników:  

 udział zaproszone Kluby i niezrzeszeni zawodnicy. Seniorzy, juniorzy i juniorzy młodsi maj
konkurencjach. Do każdej konkurencji kluby mogą zgłaszać dowolną ilość

W konkurencjach Masters  zawodnicy i zawodniczki, którzy ukończyli w roku 2015 -  30 lat 
dy uczestnik zawodów w kategorii Masters powinien być w stanie udowodnić swój wiek okazując oficjalny dokument (dowód 

r. w Sztumie 

170420470 

 

Ogólnopolskich regatach kajakowych  

Termin i miejsce: 

 20.06.2015 r. /sobota/ na jeziorze Zajezierskim przy przystani klubu K.S. „Victoria” w Sztumie, ul. Reja 11 
                                  

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MI-
ą ź stowarzyszenia w bieg o 

 udział zaproszone Kluby i niezrzeszeni zawodnicy. Seniorzy, juniorzy i juniorzy młodsi mają prawo startu 
ą ilość osad. 

ąc oficjalny dokument (dowód 
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Każdy zawodnik w kategorii Masters musi podpisa
kondycję fizyczną oraz że organizator nie ponosi odpowiedzialno
wany stanem zdrowia zawodnika.  
 
 

IV.     Zgłoszenia zawodników:
 

Zgłoszenia należy nadsyłać do 10.06.2015 r. /losowanie/ na adres: K.S.”Victoria” 82
mail: kuczynski@pwvax.pl  na obowiązują
sane  przez  upoważnioną osobę. 
 
 

V. Nagrody Indywidualnie:  
 
 
Dla każdych trzech pierwszych osad w biegach finałowych zostan
(zwycięzcy otrzymają  nagrody  w zależnoś
W biegach  ~ K-1 1000 m seniorów i K-1 1000 m juniorów młodszych, oraz K
riałowych) zwycięzcy otrzymają nagrody specjalne).
 

VI. Opłaty: 
 
Kluby, które nigdy nie startował w Memoriale Jana R aabe w Sztumie s
Opłata startowa za zgłoszonego zawodnika w kategoriach dzieci 
Opłata startowa w kategorii Masters od zgłoszonego zawodnika wynosi  30zł , płatana do 12.06.2015 na
terminie 60 zł. 
- Wadium za protest 10 krotność opłaty podstawowej.
- Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, koszty uczestnictwa pokrywaj
- Wadium za protest 10 krotność opłaty podstawowej
- Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, koszty uczestnictwa pokrywaj
 

VII. Różne: 
 

Odprawa kierowników ekip   20.06.2015 r. o godz.10
Początek regat o godz.11.00 Numery startowe zabezpieczaj
Istnieje możliwość wynajęcia kajaków K-1,C
bowania ilość łodzi ograniczona. 
Wszystkie kajaki i kanadyjki muszą być zabezpieczone przed zatoni
Organizator zapewnia tradycyjny ciepły posiłek dla zawodników Klubów Sportowych.
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dy zawodnik w kategorii Masters musi podpisać  oświadczenie, że bierze całkowitą odpowiedzialność
e organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek w trakcie trwania regat spowod

Zgłoszenia zawodników:  

 do 10.06.2015 r. /losowanie/ na adres: K.S.”Victoria” 82-400 Sztum, ul Reja 11 skr. pocz. 76, lub e
ązujących drukach wraz  z  listą  zbiorczą, zawierającą  wymagane o

 

dych trzech pierwszych osad w biegach finałowych zostaną wręczone medale: złoty, srebrny i brą
żności od sponsorów). 
1 1000 m juniorów młodszych, oraz K-2 500 m juniorek młodszych, (jako biegach mem

 nagrody specjalne). 

Kluby, które nigdy nie startował w Memoriale Jana R aabe w Sztumie s ą zwolnione z opłat startowych.
Opłata startowa za zgłoszonego zawodnika w kategoriach dzieci - senior wynosi  20 zł  

od zgłoszonego zawodnika wynosi  30zł , płatana do 12.06.2015 na

 opłaty podstawowej. 
ą organizatorzy, koszty uczestnictwa pokrywają kluby. 
 opłaty podstawowej 
ą organizatorzy, koszty uczestnictwa pokrywają kluby. 

Odprawa kierowników ekip   20.06.2015 r. o godz.10.00 

Numery startowe zabezpieczają kluby. 
1,C-1 – 50zł ,K-2,C-2 – 80zł ,K-4,C-4 – 100 zł decyduje kolejność

ą ć zabezpieczone przed zatonięciem. 
ciepły posiłek dla zawodników Klubów Sportowych. 

 

r. w Sztumie 

170420470 

 

 odpowiedzialność za swoje zdrowie i 
wypadek w trakcie trwania regat spowodo-

400 Sztum, ul Reja 11 skr. pocz. 76, lub e-
  wymagane oświadczenie,  podpi-

czone medale: złoty, srebrny i brązowy dodatkowo 

2 500 m juniorek młodszych, (jako biegach memo-

 zwolnione z opłat startowych.  

od zgłoszonego zawodnika wynosi  30zł , płatana do 12.06.2015 na konto Klubu , po tym 

100 zł decyduje kolejność złożonego zapotrze-


