
ZAPOWIEDŹ  REGAT KAJAKOWYCH 
 

  
 
 

25.09.2011 r. (Niedziela) 
 

Organizator:  - Opolski Związek Kajakowy 
- Urząd  Marszałkowski w  Opolu 

 
Termin i miejsce: - regaty rozegrane będą  25.09.2011 r. na rzece ODRA,  

- przystań OTK Opole, ul. Spacerowa 1 (Wyspa Bolko) 
 
Dystans:  - dzieci: 1000 m 

- młodzicy i oldboje 3000 m 
- seniorzy i juniorzy A i B 6000 m 

 Program regat: 
 

1. godz. 10.00        odprawa kierowników  ekip 
2. godz. 11.00  K-1 oldbojów (wiek 30-49 lat oraz 50 lat i starsi) 
3. godz. 11.15  K-1 dzieci – chłopców 
4. godz. 11.30  K-1 dzieci – dziewcząt 
5. godz. 11.45  K-1 młodzików 
6. godz. 12.00  K-1 młodziczek 
7. godz. 12.15  K-1 juniorów A 
8. godz. 12.30  K-1 juniorek B 
9. godz. 12.45  K-1 juniorek A 
10. godz. 13.00  K-1 juniorów B 
11. godz. 13.15  K-1 seniorów 
12. godz. 1320   C-1 OPEN 
13. godz. 13.35  MEMORIAŁ im. T. KOWALUKA - K-4 3000 m  
14. godz. 14.10  Sztafeta 4 x 200 m OPEN o Puchar Opolskiego Związku Kajakowego                                                                           
14. godz. 14.30  ELIMINACJE wy ścigów SMOCZYCH ŁODZI  
15. godz. 15.10  FINAŁ  wyścigów SMOCZYCH ŁODZI  

 
Zgłoszenia: -  na obowiązujących drukach  do dnia  19.09.2011  na adres: 

Wacław Birecki, ul. Poniatowskiego 2, Opole 45-049, mail: wbirecki@wp.pl 
 

Koszty:  - koszty organizacji pokrywa OZK Opole 
 

Nagrody: - indywidualne: zawodnicy za I m-ce: wstęga, medal 
- miejsca II – III: otrzymają medale                                 

    (w biegach memoriałowych za I m-ce dodatkowo Puchar) 
 
Uwagi:  - Organizacje zgłaszające zapewniają numery startowe. 

- każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach dodatkowo w wyścigach      
  memoriałowych jak i Smoczych Łodzi 

     - Zawodnicy zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie 
       - Obsadę sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów OZK Opole  

- Zgłoszenia do wyścigów memoriałowych sztafet, oraz Smoczych łodzi do godziny12.00 –    
  w dniu zawodów. 

       - K-4 3000 m oldbojów (powyżej 30 roku życia i 5 lat bez startów w regatach mistrzowskich) 
- wyścigi SMOCZYCH ŁODZI  odbywać się będą na dystansie 250 m i składają się z eliminacji, 
  w których każda osada płynie indywidualnie z pomiarem czasu. Osady z trzema najlepszymi      
  czasami wystąpią w finale, gdzie o miejsca I – III będą ścigać się w bezpośredniej konfrontacji   
  (trzy łodzie płyną razem)                           

            Zarząd  OZKaj 


