
 IV Mistrzostwa  Ziem Północnych  Młodzików i Weter anów w Kajakarstwie 2011      
 
TERMIN :               10.09.2009r. godz. 11.00 
 
ORGANIZATOR  : P.S.W.K. 
 
MIEJSCE :             Przystań OKS przy ul. Jodłowej 9A 
 
UCZESTNICTWO: Zawodnicy kajakarze i kanadyjkarze weterani w wieku  
                               od 30 lat w górę z kraju i z zagranicy. Przedziały wiekowe  
                               1972-1981, 1962-1971, 1961-1952 i ponad 60 lat. Na dyst. 500 m 
                                Młodzicy rocznik 1999-2000. Dzieci rocznik 2001 i młodsi dyst. 
200 m.. 
 
KONKURENCJE  : K-1, C-1, Mężczyzn kat. wiekowe  30-39 lat,40-49 lat,50-59 lat     
,>60 lat .K-2, C-2, K-4, C-4 Mężczyzn  Open 
                                K-1 Kobiet Open. K-2 , K-4 Mikst  Open . 
                       K-1, C-1 Młodzicy , Dzieci tzw. „ Pierwszy krok „.Każda 
konkurencja odbędzie się przy  min. 4 osadach. 
                                W przypadku braku konkurencji w danej kat. wiekowej 
                                zawodnicy mogą startować w kat. niżej i będą sklasyfikowani w  
                                swojej kat. wiekowej. 
                                Program szczegółowy regat - na odprawie. 
 
ZGŁOSZENIA :      Do dn.01.09.2011r. na adres E-mail: rodziceol@hotmail.com  lub 
adres : 
                               P.S.W.K.  10-137 Olsztyn ul. Jodłowa 9A. lub telefonicznie 
                               potwierdzić udział nr.tel. 600 396 316 Jarosław Gulak. 
 
OPŁATY STARTOWE : Opłata w wysokości jednorazowej 30 zł przed startem. 
                                Młodzicy i Dzieci bez opłat. 
 
NAGRODY I MEDALE  : Za miejsca I-III medale w każdej  kat. wiekowej. 
 
PROGRAM REGAT : 11.00 Odprawa techniczna . 
                               12.00-15.00. Wyścigi kajakowe i kanadyjkowe  . 
                               15.00- 15.30 dekoracja medalistów . 
                                
INNE :                    Zawodnicy startują na własnym sprzęcie lub sprzęcie jakim  
                               dysponuje  organizator po uprzednim złożeniu deklaracji o udział   
w  regatach na własną odpowiedzialność. 
      
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
MISTROSTWA ZIEM  PÓŁNOCNYCH  MŁODZIKÓW I WETERANÓW  w 
Kajakarstwie  Olsztyn 10.09.2009r.  
 
…………………………              
/Nazwisko i imi ę/ 
 



………………………… 
/adres/ 
 
………………………… 
 
 
………………………… 
/pesel/ 
 
………………………… 
/klub/ 
 
OŚWIADCZENIE: 
Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń w imieniu 
własnym informuję, że posiadam i : 
- ważne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zgonów. 
- ważne badania lekarskie stwierdzające zdolność od udziału w tych zawodach. 
- umiejętność przepłynięcia min 100m w stroju sportowym. 
- biorę udział w zawodach z własnej nie przymuszonej woli. 
- młodzicy startują za zgodą rodziców 
 
                                            ………………………………… 
               /podpis uczestnika zawodnika / 


