
I Otwarte Mistrzostwa Gorzowa Wlkp. 
na ergometrach kajakowych 

 
 
Organizator: 
Klub Sportowy AZS – AWF Gorzów Wlkp. 
ul. Myśliborska 36 
66-400 Gorzów Wlkp. 
tel. 95 7279 281 
fax. 95 7279 283 
email: azsawf@poczta.onet.pl 
Patronat: 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.  
Polski Związek Kajakowy 
Patronat medialny: 
Radio RMG Gorzów Wlkp. 
Telewizja TVP 3 Polska 
Współudział: 
Urząd Miasta Gorzów Wlkp. 
Firma „Olimpijczyk Bis” Ireneusz Pracharczyk 
Firma : Dansprint Dania 
Drukarnia Max-Print 
Termin i miejsce: 
27 luty 2011 rok  
Hala Sportowa Zespołu Szkół nr 20 ul. Szarych Szeregów 7, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Cel regat: 
Promocja kajakarstwa wyczynowego i turystycznego, 
Promocja Sportu w Gorzowie Wlkp. i województwie lubuskim, 
Popularyzacja aktywnego wypoczynku. 
Zasady uczestnictwa: 
Zgłoszenia imienne uczestnictwa w zawodach na ergometrach DANSPRINT 
kajakowych i kanadyjkowych następują drogą elektroniczną na adres 
Wielkopolskiego Zwi ązku  Kajakowego  (email: biuro@wzkaj.poznan.pl) na 
obowiązujących drukach z alfabetyczną listą zbiorczą.  
Zawodnicy startuj ą na własn ą odpowiedzialno ść.  
Zrzeszeni w klubach sportowych musz ą posiada ć aktualne badania lekarskie, 
wpisane w licencjach sportowych, a nie zrzeszeni za świadczenia lekarskie  
o braku przeciwwskaza ń do wzi ęcia udziału w zawodach na ergometrach 
kajakowych. Ponadto, zawodnicy niepełnoletni musz ą posiada ć pisemn ą zgodę 
rodziców, lub prawnych opiekunów na udział w zawoda ch.  
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 19 luty 2011 r. 
Koszty: 
Wpisowe – bez opłat startowych 
Kluby, które chcą zarezerwować wyżywienie (obiad w kwocie 12 zł od osoby) muszą 
zrobić wpłatę na konto klubu AZS – AWF Gorzów Wlkp. do dnia 23.02.2011 r. 
Nr konta: 78 1320 1830 3251 5464 2000 0011. 
Program: 
9.30 –  Odprawa techniczna 
11.00 – Start pierwszego przedbiegu 
18.00 – Planowane zakończenie (zależne od ilości zgłoszeń zawodników) 



Kategorie: 
- dzieci – chłopcy – dziewczęta 500 m  K-1  
- młodzicy – chłopcy – dziewczęta 500 m  K-1  
- juniorzy młodsi – chłopcy – dziewczęta 1000 m  K-1 C-1 
- juniorzy – chłopcy – dziewczęta 1000 m  K-1 C-1 
- seniorzy – kobiety – mężczyźni 200 m 1000 m K-1 C-1 
- weterani – kobiety – mężczyźni 1000 m  K-1 C-1 
- drużyna open 5000 m  K-1 C-1 
- wyścigi VIP-ów 200 m  K-1 C-1 
Nagrody: 
W wyścigu drużynowym będzie kategoria otwarta.  
Drużyna musi składać się z 4 zawodników ich wiek i płeć może być różna , 
zawodnicy z jednej drużyny mogą pokonać różny dystans, a ich suma musi wynieść 
5 000 m. 
Zmiany będą robione na zasadach sztafety, bez zatrzymania licznika. Każda drużyna 
będzie pokonywała dystans na jednym ergometrze Dansprint.   
W wyścigu kajakarzy na 5000 m - nagroda kajak jedynka firmy Nelo  
W wyścigu kanadyjkarzy na 5000 m - nagroda kanadyjka firmy Nelo 
W kategoriach dzieci i młodzicy miejsca 1-3 cenne nagrody rzeczowe.  
W kategorii od juniora młodszego do weterana – 1 miejsce;wiosło firmy „Braca-
Sport”,  2-3 miejsca; cenne nagrody rzeczowe. 


