
ZAPOWIEDŹ   

Regaty kajakowe o  

Puchar Rektora  

Politechniki Poznańskiej 

 ______________________________________________________________________  
 

      1. Miejsce, termin, organizator 

 

          Regaty odbędą się w dniu 13.09.2015 (Niedziela) o godz.11.00   

          Miejsce: rzeka Warta, na wysokości nowej hali sportowej Politechniki Poznańskiej 

   Organizator:  

   AZS Politechnika Poznańska „Sekcja Kajakowa” oraz  

   Wielkopolski  Związek  Kajakowy w Poznaniu 

 

 2. Uczestnictwo 

        w regatach mogą startować wszystkie kategorie wiekowe  

RÓWNIEŻ ! niezrzeszeni , turyści 

 

 3. Konkurencje regat  

            dystans dla wszystkich kategorii 1000 m  

           po prostej , z nurtem , meta na wysokości  Politechniki) 

    

           - OPEN – kajaki turystyczne         T-2 OPEN    Puchar firmy DIsport odzież sportowa 

           - OPEN – kajaki turystyczne         T-1M, T-1 K Puchar Rektora Politechniki Poznańskiej 

           - OPEN mężczyzn 1997 i starsi      K-1,  C-1 

           - OPEN kobiet 1997 i starsi           K-1,  C-1 

           - Młodzicy 2001-2003                   K-1,  C-1 

           - Młodziczki 2001-2003                 K-1,  C-1 Puchar Ufundowany przez Izabelę Dylewska 

           - Dzieci chłopcy 2004 i młodsi       K-1,  C-1 Puchar ufundowany przez firmę IBERO Ceramika 

           - Dzieci dziewczynki 2004 i młodsi  K-1,  C-1 

            

           Uwaga: 

           

           -  Dzieci dziewczynki i chłopcy  2004 i młodsi K-1 startują na kajakach 420!!!!!!! 

 

RAMOWY  PROGRAM   REGAT 

 

11:00 – Rozpoczęcie Pikniku na linii startu/mety rozgrywanych regat (min. spotkanie z medalistami     

Igrzysk Olimpijskich, pokazy różnych dyscyplin sportowych) 

11:30 – Start pierwszego wyścigu (wyścigi będą odbywać się co 10 lub 15min) 



15:30 – Zakończenie Regat i Pikniku 

 

 

 

 

 

KOLEJNOŚĆ WYŚCIGÓW ZOSTANIE USTALONA PO LOSOWANIU 

        

4. Zgłoszenia, losowanie, odprawa 

 

Zgłoszenia imienne wraz z listą zbiorczą, należy dostarczyć najpóźniej na losowanie.  

Zgłoszenie należy wysyłać elektronicznie, na adres e-mail: prezes@uks55.org 

- losowanie z udziałem sędziego głównego odbędzie się w dniu 10.09.2015  

- Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 13.09.br o godzinie 9.30 w świetlicy klubu  

AZS PP ul. Przystań 1 Poznań (dawniej Pocztowiec) 

-  

 

5. Opłaty 

-  organizator nie pobiera opłaty startowej 

 

6. Sposób przeprowadzenia regat.  

- regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem PZKaj  i niniejszą zapowiedzią 

- numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca osady 

- Kolegium Sędziów WZKaj wyznaczy komisję sędziowską 

- szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawę techniczną 

- zawodnicy w kategorii dzieci startują obowiązkowo w kapokach 

- za miejsca I-III zwycięzcy dostają medale 

 

7. W ramach Zawodów i Pikniku organizator zapewnia na miejscu 

- możliwość zakupu ciepłego posiłku 

- możliwość wypożyczenia kajaka do zawodów K2  Open „O Puchar Rektora PP” 

- udział w grach zabawach i próbach sportowych różnych dyscyplin  

- spotkanie z Medalistami Olimpijskimi, Olimpijczykami i Medalistami Mistrzostw Świata  

     różnych dyscyplin sportowych 

 

Partnerzy: 



 

 

 

                                   

 


