Zapowiedź regat kajakowych
o"Wstęgę Wawelu" i VI Memoriał SOREGO

1.Cel i miejsce
− popularyzacja kajakarstwa
− sprawdzenie stanu wyszkolenia zawodników
− popularyzacja sportowego trybu życia w mieście
− przypomnienie postaci Stanisława Zimnego , zawodnika , oddanego klubowi ,działacza ,
powszechnie szanowanego SOREGO
2.Termin i miejsce
-Kraków 08.10. 2011
-rzeka Wisła
3.Organizator
-Klub Sportowy KS"Nadwislan"-Kraków ul.Kościuszki 16 , 30-105 Kraków
-przy współfinansowaniu Urzędu Miasta Krakowa
-wyścigi memoriałowe współfinansuje rodzina Sorego
4.Konkurencje
-wyścig memoriałowy na pętlach 1 km - młodzicy , 2 km - juniorzy młodsi i weterani open ,
3 km-juniorzy,4km-seniorzy tylko na K-1 , po zakończeniu wyścigów na 500m

-wyścigi na dystansie 500m
-seniorzy K-1,K-2,
-seniorki i juniorki K-1,K-2
-juniorzy K-1,K-2,C-1,C-2
-juniorzy młodsi K-1,K-2,C-1,C-2
-juniorki młodsze K-1,K-2
-młodzicy K-1,K-2,C-1,C-2
-młodziczki K-1,K-2
-dzieci chłopcy K-1,K-2,C-1,C-2
-dzieci dziewczynki K-1,K-2
-weterani do 50 lat K-1
-weterani powyżej 50 lat K-1
5.Uczestnictwo
-do konkurencji kluby mogą zgłaszać dowolną liczbę zawodników
-wszyscy uczestnicy mogą startować w 2 konkurencjach + wyścig memoriałowy
6.Zgłoszenia i losowanie
-nadsyłać na obowiązyjących drukach , z listami zbiorczymi do 06.10.2011 na adres 30-105
Kraków ul.Kościuszki 16 , przystań kajakowa KS "Nadwiślan",lub e-mail andrzej.tylek@interia.pl
-losowanie 06.10.2011 godz.10 00 na przystani kajakowej ul.Kościuszki 16
7.Nagrody
-za 3 pierwsze miejsca zawodnicy otrzymują medale i nagrody rzeczowe
-za 3 pierwsze miejsca w wyścigach memoriałowych zawodnicy otrzymają medale lub puchary
oraz nagrody rzeczowe jakie ufunduje rodzina Sorego
8.Opłaty
-opłata startowa 10 zł od zgłoszonej osoby
-wadium za protest 100 zł
-koszty uczestnictwa pokrywają organizacje zgłaszające
9.Różne
-regaty rozgrywane są w oparciu o regulamin PZK-aj
-odprawa kierowników ekip 08.10.2011 o godz 10 00 na przystani kajakowej ul.Kościuszki 16

-start do pierwszego wyścigu o godz 11 30
-numery startowe zabezpieczają kluby
-wszystkie kajaki i kanadyjki muszą mieć zabezpieczenie przed zatonięciem
-dzieci startują w kamizelkach asekuracyjnych
-zawodnicy muszą mieć aktualne badania lekarskie i muszą być ubezpieczeni
-w przypadku małej liczby osad w danej konkurencji jest możliwość łączenia wyścigów
-przewidziano posiłek dla uczestników
-obsadę sędziowską zapewnia Kolegium Sędziowskie MOZK-aj

