
OTWARTE MISTRZOSTWA MIASTA OPOLA 2016 
 
Organizator: Opolski Związek Kajakowy, 
 
Termin i miejsce: regaty rozegrane będą dnia 26.06.2016 r. (niedziela) na rzece ODRA, 
przystań BIAŁEJ FLOTY przy ulicy Odrowążów 2 (przy budynku RZGW – miejsce mety na 
MP w maratonie) Zawody będą połączone z obchodami Święta Rzeki Odry 
 
Dystans: - 500 m (wszyscy) 
 
Program regat: godz. 10.00 odprawa kierowników ekip 
godz. 11.00 K-1 dzieci – dziewcząt 
godz. 11.05 K-2 młodziczek 
godz. 11.10 K-2 juniorek A i seniorek 
godz. 11.15 K-1 juniorów B 
godz. 11.20 C-1 juniorów B 
godz. 11.25 K-1 dzieci - chłopców 
godz. 11.30 K-2 juniorów A i seniorów 
godz. 11.35 K-1 młodzików 
godz. 11.40 K-2 juniorek B 
godz. 11.45 C-1 młodzików 
godz. 11.50 K-2 dzieci – dziewcząt 
godz. 11.55 K-1 młodziczek 
godz. 12.00 K-2 juniorów B 
godz. 12.05 K-1 juniorów A i seniorów 
godz. 12.10 K-2 młodzików 
godz. 12.15 K-1 juniorek B 
godz. 12.20 K-2 dzieci – chłopców 
godz. 12.25 K-1 juniorek A i seniorek 
godz. 12.30 K-1 oldboje (35-49, 50 i starsi) 
godz. 12.35 C-1 OPEN 
godz. ok. 12.45 wyścig australijski – open 
 
Zgłoszenia: - na obowiązujących drukach do dnia 24.06.2016 na adres:  
e-mail: Heniek_67@o2.pl 
Koszty: - koszty organizacji pokrywa OZK Opole 
Nagrody: - indywidualne: zawodnicy za miejsca I – III otrzymają medale, W Wyścigu 
Australijskim nagroda Prezydenta Miasta Opola. 
Trasa  : Regaty rozegrane będą na części trasy maratonu – start  w kierunku mostu 
kolejowego.  
Parking:  Pod mostem kolejowym, na wskazanym terenie, zjazd od ulicy Odrowążów 2 
Uwagi: - Organizacje zgłaszające zapewniają numery startowe. 
- Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach plus wyścig australijski. 
- Zawodnicy zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie 
- Obsadę sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów OZK Opole. 
- Zawodnicy w konkurencjach DZIECI i MŁODZIKÓW obowiązkowo w 
kamizelkach asekuracyjnych, pozostałe kategorie według decyzji Sędziego 
Głównego. Bezwzględny nakaz złożenia podpisanej listy zbiorczej z obowiązującym 
oświadczeniem – przed rozpoczęciem odprawy technicznej. 
Zarząd OZKaj 


