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Z A P O W I E D Ź  
OGÓLNOPOLSKICH REGAT KAJAKOWYCH 

„ZAKOŃCZENIA SEZONU” 
Wrocław, 26.09.2015 r. 

 
1. Termin – miejsce - organizator 
Regaty odbędą się w dniu 26.09.2015 r. na terenie przystani „Maryna” we Wrocławiu, przy ul. Składowej 
2/4 o godz. 11.oo. 
Organizatorem regat jest Międzyszkolny Klub Sportowy „MOS” we Wrocławiu, ul. Parkowa 18-26, 
tel/fax [71] 345-90-40, Polski Związek Kajakowy, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 
2. Uczestnictwo 
W regatach prawo startu mają zawodnicy zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego posiadający 
legitymację zawodniczą z ważnymi badaniami lekarskimi oraz kartę pływacką lub wpis zgodny 
z regulaminem potwierdzającym posiadanie karty pływackiej. 
Zawodnicy mają prawo startu w 3 konkurencjach. Kategoria dzieci bierze udział w regatach 
obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych – prawo startu wyłącznie w dwóch konkurencjach. 
3. Konkurencje 
◘ juniorzy [open]   K-1, C-1 200 m, 500 m;  K-2, C-2 500 m 
◘ juniorki [open]   K-1, C-1 200 m, 500 m;  K-2 500 m 
◘ juniorzy mł. [97-98]  K-1, C-1 200 m, 500 m;  K-2, C-2 500 m 
◘ juniorki mł. [97-98]   K-1, C-1 200 m, 500 m;  K-2 500 m 
◘ młodzicy [99-00]   K-1, C-1 200 m, 500 m;  K-2, C-2 500 m 
◘ młodziczki [99-00]   K-1, C-1 200 m, 500 m;  K-2 500 m 
◘ dzieci chł. [03 i mł.]  K-1, C-1; B-1 200 m;   K-2 200 m 
◘ dzieci dziew. [03 i mł.]   K-1, B-1 200 m 
4. Zgłoszenia – losowanie – odprawa  
Zgłoszenia wraz z imienną listą zbiorczą należy przesłać na adres: MKS MOS – 51-616 Wrocław, 
ul. Parkowa 18 w terminie do dnia 10.09.2015 r. lub faxem (71) 345-90-40 w. 105 z dopiskiem „Regaty 
Zakończenia Sezonu”. Losowanie odbędzie się na przystani kajakowej „Maryna” we Wrocławiu przy 
ul. Składowej 2/4 w dniu 10.09.2015 r. o godz. 13.00. 
Odprawa techniczna kierowników ekip odbędzie się w dniu 26.09.2015 r. o godz. 10.00 na miejscu regat. 
5. Nagrody 
 Za zajęcie I-III miejsca zawodnicy otrzymują dyplomy, medale. 
 Za zajęcie I-III miejsca w punktacji drużynowej kluby otrzymują puchary. 
6. Sprawy różne 
Szczegóły dotyczące regat podane zostaną na odprawie technicznej kierowników ekip. 
Numery startowe zabezpieczają organizacje zgłaszające. 
Każdy kajak biorący udział w regatach powinien posiadać zabezpieczenie przed zatonięciem. 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu ze względu na małą ilość zgłoszonych osad do danej 
konkurencji. 
W sprawach organizacyjno-technicznych należy kontaktować się z Leszkiem Nowackim – tel. kom. 606-
726-979. 
 
 


