
ZAPOWIEDŹ  REGAT  KAJAKOWYCH  

BŁYSKAWICA OPEN 

 ORAZ  RANKING  MŁODZIKÓW I  DZIECI WZKAJ 2018/2019 

 
  
1. Miejsce, termin, organizator  

Regaty BŁYSKAWICA OPEN odbędą się w dniu 15.06.2019  o godz. 10.30 na Jeziorze Pamiątkowskim 

w miejscowości Pamiątkowo na plaży Urzędu Miasta Szamotuły. Organizatorem jest  

UKS „Błyskawica” Rokietnica i Wielkopolski Związek Kajakowy.  

Regaty są kontynuacją Rankingu Dzieci i Młodzików  WZKaj 2018/2019.  

  

2. Uczestnictwo  

Zawodnicy w kategoriach: 

- juniorzy młodsi mogą startować w trzech konkurencjach,  

- młodzicy, młodziczki mogą startować w jednej konkurencji regat + K-1, C-1 ranking, 

- dzieci chłopcy i dziewczynki mogą startować w jednej konkurencji regat + K-1, C-1 ranking. 
 Prawo startu mają wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego, posiadający 

aktualne badania lekarskie. Każdy Klub ma prawo zgłosić dowolną ilość zawodników do 

poszczególnych konkurencji.  

  

3. Konkurencje i Program  

- dzieci chłopcy rocznik  07/08/09          500m K-2, K-4, C-2 

- dzieci dziewczynki rocznik 07/08/09   500m  K-2, K-4 

- młodziczki rocznik 05/06        500m K-2, K-4, C-2 

- młodzicy rocznik 05/06            500m K-2, K-4, C-2   

- juniorki mł. rocznik 03/04        500m K-1, K-2, K-4  

- juniorzy mł. rocznik 03/04        500m K-1, K-2, K-4 

- open kobiet i mężczyzn   500m  K-1 

 

Konkurencje Rankingu: 

 młodzicy, młodziczki 05/06   1000 m  K-1, C-1 
oddzielnie każdy rocznik 

 młodziczki 05/06    500 m  C-1 

 dzieci chłopcy 07    1000 m  K-1 

 dzieci chłopcy 08/09    1000 m  K-1 
w konkurencji dzieci chłopcy K-1 startują roczniki osobno 2007 oraz 2008/2009 decyzja 

trenera.   

 dzieci chłopcy 07/09    500 m  C-1 

 dzieci dziewczynki 07/09   1000 m  K-1 

 dzieci dziewczynki 07/09   500 m  C-1 
  

 

4. Zgłoszenia, losowanie, odprawa  

- zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach wraz z listą zbiorczą, zawierającą oświadczenie, 

którego wzór zamieszczony jest w regulaminie PZKaj, opatrzoną pieczęcią klubu i podpisem 

osoby upoważnionej do reprezentowania klubu należy dostarczyć na odprawę techniczną 

- zgłoszenia należy dokonać poprzez internetowy system zgłoszeń PZKaj, znajdujący się pod adresem: 
http://pzkaj.domtel-sport.pl/  
- ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10.06.2019, godz. 23:59. 
- odprawa techniczna odbędzie się w dniu 15.06.2019  o godzinie 9.15 na plaży UMSz w Pamiątkowie. 

W czasie trwania regat kajakowych kierownicy drużyn muszą posiadać dokumentację 

zawodniczą/książeczki zdrowia, karty pływackie by umożliwić komisji sędziowskiej kontrolę.   

 

http://pzkaj.domtel-sport.pl/


Telefon kontaktowy do organizatora: 601 97 90 94  lub 502 622 325  

 

5. Sposób przeprowadzenia regat  

- regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego i 

niniejszą zapowiedzią  

- konkurencje  w ramach rankingu odbywają się na dystansie 1000 m i 500 m pozostałe na 

dystansie 500 m  

- numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca osady  

- zawodnicy w kategorii dzieci obowiązkowo startują w kapokach - konkurencje zostaną rozegrane 

przy minimum 3 osadach  

  

6. Różne  

- za I, II, III miejsce zawodnicy otrzymują medale i nagrody. 

 

 

 
Regaty dofinansowane ze środków:  
Urzędu Gminy Rokietnica 
Powiatu Poznańskiego  
 
Regaty pod patronatem  
Wójta Gminy Rokietnica Pana Bartosza Derecha 
 


