
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Kajakarstwie Klasycznym  STREFA E 

Puchar Wójta Gminy Świerklaniec 

 

Nowe Chechło, dn. 17.09.2016 r. 

 

1. Cel imprezy 

 Realizacja programu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. 

 Popularyzacja i upowszechnianie kajakarstwa klasycznego. 

 

2. Organizator:  

 Śląska Federacja Sportu 

 Urząd Gminy  Świerklaniec 

 

3. Partnerzy 

 Śląski Związek Kajakowy 

 UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 

 

4. Termin: 17.09.2016 r. 

 

5. Miejsce 

Zalew Nakło-Chechło ( Nowe Chechło 42-622, ul. Rekreacyjna pole biwakowe). 

 

6. Uczestnictwo 

 W regatach mogą startować zawodnicy: 

 Rocznik  2005 / 2006 / 2007 w kategorii dzieci 

 Rocznik  2002 / 2003 / 2004 w kategorii młodzik  (MMM strefa E) 

 Rocznik  2001 i starsi  w kategorii OPEN  

 Rocznik  1981 i starsi  w kategorii Weteran 

 Zawodnicy mogą startować w 2 konkurencjach. 

 Prawo startu w regatach mają zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą z ważnym 

badaniem lekarskim.  

 zawodnicy kategorii dzieci startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych, pozostali 

zawodnicy według zalecenia sędziego głównego 

 Konkurencja dochodzi do skutku przy udziale trzech osad, jeśli wyścig zostanie odwołany 

pozostający zgłoszeni zawodnicy mogą wystartować w kategorii starszej lub w młodszej 

poza konkurencją 

 W zależności od ilości zgłoszeń wyścigi mogą być na starcie łączone (wspólny start).  

 

7. Konkurencje 

 w ramach Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików strefa E 

 młodziczki K-1, K-2, K-4, C-1.  2000 m 

 młodzicy K-1, K-2, K-4, C-1,C-2.   2000 m 

 

 w ramach Puchu Wójta Gminy Świerklaniec 

 open kobiet K-1, C-1.  1000 m 

 open mężczyzn  K-1, C-1. 1000 m 

 dzieci chłopcy K-1, K-2, C-1,C-2.  1000 m 

 dzieci dziewczynki K-1, K-2.  1000 m  

 weteran K-1, C-1.  1000 m 

 

8. Ramowy program: 

 godz. 9.30 – odprawa techniczna kierowników ekip i sędziów 

 godz. 11.00 – rozpoczęcie regat 

 godz. 15.00 – ceremonia zakończenie 



9. Zgłoszenia 

 Termin zgłoszeń upływa dn. 14.09.2015 r o godzinie 24.00. 

 Zgłoszenie imienne wraz z listą zbiorczą należy wysyłać na adres: 

42-622 Nowe Chechło  Lasowicka 103 lub pocztą elektroniczna andrzejslota@gmail.com 

UWAGA:  

Kierownicy ekip muszą dostarczyć oryginały podpisanych list zbiorczych ze 

stosownym oświadczeniem przed rozpoczęciem odprawy technicznej, mimo wcześniejszego 

wysłania listy drogą elektroniczną.  

 Odprawa techniczna kierowników ekip i sędziów odbędzie się dn. 17.09.2016 r. o godz.9.30 na 

terenie pola biwakowego (w namiocie). 

 W czasie trwania regat kajakowych kierownicy drużyn muszą posiadać dokumentację 

zawodniczą (książeczki zdrowia, poświadczona umiejętność pływania) i umożliwić komisji 

sędziowskiej jej kontrolę. 

 

10. Opłaty 

 Nie obowiązuje opłata startowa. 

 Vadium za protest: 10-krotna wysokość obowiązującej diety. 

 

11. Sposób przeprowadzenia regat 

 Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem PZKaj i niniejszą zapowiedzią. 

 Numery startowe i kamizelki asekurujące zabezpiecza organizacja zgłaszająca zawodników. 

 Wyścigi na dystansie 1000 i 2000 m rozgrywane będą z jednym nawrotem. 

 

12. Nagrody 

 Za zajęcie miejsc I – III w poszczególnych konkurencjach zawodnicy otrzymają medale. 

 Najlepsi zawodnicy (kajakarz, kajakarka, kanadyjkarz - na postawie punktacji) otrzymują 

puchary i drobne upominki. W klasyfikacji drużynowej dla najlepszych drużyny Puchary   

 

13. Punktacja 

Zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. 

 

14. Różne 

 Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 

 Łodzie biorące udział w zawodach muszą spełniać warunki zawarte w rozdziale 2 regulaminu 

„Wyścigów kajakarstwa klasycznego” PZKaj. 

 W pozostałych sprawach nie objętych niniejszą zapowiedzią stosuje się przepisy regulaminu 

„Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego” PZKaj. 

 Szczegółowy program regat można odbierać na godzinę przed odprawę techniczną. 

 

 

 

 

   

 


