
                                            ZAPOWIEDZ 
              XXIV MEMORIAŁ ANTONIEGO BAZANIAKA  

 
 

1.CEL: 

Uczczenie pamięci wybitnego działacza, wielokrotnego prezesa Polskiego Związku Kajakowego- olimpijczyka z 
Berlina 1936. Propagowanie i upowszechnianie kajakarstwa wśród najmłodszych.  
 
2.MIEJSCE, TERMIN, ORGANIZACJA: 

Regaty zostaną rozegrane na torze regatowym w Czechowicach-Dziedzicach 03.09.2011 r. 

Organizatorem jest Klub Sportowy „Górnik” Czechowice – Dziedzice. 

Regaty odbywają się w ramach obchodów „Dni Czechowic”. 

 

3.UCZESTNICTWO: 
Zawodnicy mają prawo startu w dwóch konkurencjach jednego dnia. 
Dokumentacja zawodnika musi być zgodna z obowiązującą w Polskim Związku Kajakowym (dotyczy to 
zawodników polskich). 

4.KONKURENCJE: 

 
                                             
•    Roczniki 1993 – 1996: 
                                           dziewczęta -                                K-1, K-2                      2500 m. 
                                           chłopcy-                                      K-1,K-2,C-1,C-2         2500 m. 
 
•    Roczniki 1997 - 1999 : 
                                            dziewczęta -                               K-1, K-2                      1250 m. 
                                            chłopcy-                                     K-1,K-2,C-1,C-2         1250 m. 
 
•    Roczniki 2000 i młodsi : 
                                            dziewczęta -                               K-1, K-2                      1250 m. 
                                            chłopcy-                                     K-1,K-2,C-1,C-2         1250 m. 
 
5.PROGRAM: 
 
03.09.2011 r. Sobota godz: 
                                               08.00 – odprawa Komisji Sędziowskiej 
                                               08.30 – odprawa kierowników ekip 
10.00 – K-1                           2500 m.                                        chłopców 1993– 1996 
10.05 – C-1                           2500 m.                                        chłopców 1993– 1996 
10.10 – K-2                           2500 m.                                        dziewcząt 1993– 1996 
10.40 – K-2                           2500 m.                                        chłopców 1997- 1999 
10.45 – C-2                           2500 m.                                        chłopców 1997- 1999 
10.50 – K-1                           2500 m.                                        dziewcząt 1997- 1999 
11.10 – K-1                           1250 m.                                        chłopcy 2000 i młodsi 
11.15 – C-1                           1250 m.                                        chłopcy 2000 i młodsi 
11.20 – K-2                           1250 m.                                        dziewcząt 2000 i młodsi 
11.40 – K-1                           2500 m.                                        dziewcząt 1993 – 1996 
11.45 – C-2                           2500 m.                                        chłopców 1993 – 1996 
11.50 – K-2                           2500 m.                                        chłopców 1993 – 1996 
12.10 – K-1                           2500 m.                                        chłopców 1997- 1999 
12.15 – C-1                           2500 m.                                        chłopców 1997- 1999 
12.20 – K-2                           2500 m.                                        dziewcząt 1997- 1999 
12.30 – K-1                           1250 m.                                        dziewcząt 2000 i młodsze 
12.35 – C-2                           1250 m.                                        dziewcząt 2000 i młodsze 
12.40 – K-2                           1250 m.                                        dziewcząt 2000 i młodsze 



 
13.00 – UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE REGAT 
 
 
6.ZGŁOSZENIA I LOSOWANIE: 
Zgłoszenia na obowiązujących drukach należy przesłać na adres: 
Klub Sportowy „Górnik” Czechowice – Dziedzice 43 –503 ul. Nad Wisłą 5, tel./fax. 032-215-11-52, e-mail: 
gornik.czechowice@wp.pl  z załącznikiem „Zgłoszenia Bazaniak” w terminie do 01.09.2011 r. lub dostarczyć na 
losowaniu w dniu 02.09.2011 do godziny 16.00. 
Każda ekipa ma prawo zgłosić dowolną ilość osad do każdej konkurencji. 
Losowanie odbędzie się w dniu 02.09.2011 r. godz. 16:00 w świetlicy Klubu Sportowego „Górnik” w 
Czechowicach – Dziedzicach przy ulicy Nad Wisłą 5. 
Do zgłoszeń wymagana jest lista zbiorcza. 
 
7.OPŁATY: 
• Za każdą zgłoszoną osobę  5,00 zł. 
• Medaliści Mistrzostw Polski 2011 wszystkich kategorii oraz uczestnicy Mistrzostw Świata Seniorów i 
Mistrzostw Europy Seniorów, Juniorów i Młodzieżowców 2010/11 zwolnieni są z opłat startowych. 
• Koszty organizacyjne pokrywane są przez organizatora. 
• Koszty uczestnictwa pokrywają organizacje zgłaszające. 
• Vadium za zgłoszony protest wynosi 10-krotną wysokość obowiązującej diety. 
 
8.NAGRODY: 
W wszystkich konkurencjach zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują nagrody rzeczowe oraz medale. 
 
9.SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REGAT: 
Konkurencje zostaną rozegrane po obwodzie wyznaczonym 4 bojami, jedno okrążenie wynosi 1250m. 
Organizator zabezpiecza numery startowe. 
 
10.RÓŻNE: 
Sędziego głównego i zastępcę oraz inne nieodzowne do przeprowadzenia regat stanowiska sędziowskie wyznaczy 
Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kajakowego, pozostałe stanowiska sędziowskie zabezpiecza organizator 
uprawnionymi sędziami. 
W sprawach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi  stosuje się regulamin kajakowych biegów klasycznych . 
Istnieje możliwość rozegrania konkurencji K-1 1250m. weteranów. 
O dokładnym terminie rozpoczęcia  tej konkurencji poinformujemy na odprawie  technicznej, na której będzie się 
odbierało zgłoszenia do tej konkurencji. 
Organizator służy pomocą przy rezerwacji wyżywienia i noclegów- zamówienia na adres taki, jak i zgłoszenia. 
Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom posiłek podczas regat. 


