
LUDOWY KLUB KAJAKOWY                                                              Malczyce dnia 02.02.2011r.                                             

     „STER” MALCZYCE  

         ul.Sienkiewicza 10                        

          55-320 Malczyce                                            

         

ZAPOWIED Ź OGÓLNOPOLSKICH REGAT KAJAKOWYCH 
„PUCHAR GMINY MALCZYCE”. 

 
I   Cel regat. 
Celem regat jest popularyzacja sportu kajakowego oraz sprawdzenie stopnia wyszkolenia zawodników. 
 
II   Organizator. 
Organizatorem regat jest Ludowy Klub Kajakowy „Ster” Malczyce przy współudziale Starostwa Powiatowego 
w Środzie Śląskiej, Urzędu Gminy Malczyce, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej MSiT oraz sponsorów. 
 
III   Miejsce i termin regat. 
Regaty odbędą się w dniu 04.09.2011r. (niedziela) o godz.1200 na zalewie w Wilczkowie. 
 
IV   Uczestnictwo. 
W zawodach mają prawo startu zawodnicy zgłoszeni w PZK posiadający aktualne badania lekarskie i kartę 
pływacką lub odpowiedni wpis dokonany przez osobę upoważnioną przez organizację zgłaszającą.  
 

V   Konkurencje. 
Dziewczęta 99 i młodsze K-1, K-2 500 m 
Młodziczki 97-98            K-1, K-2 500 m 
Juniorki młodsze 95-96   K-1, K-2 500 m 
Mix  młodzików 97-98    K-2 500 m                   

Chłopcy 99 i młodsi     K-1, K-2, C-1 500 m 
Młodzicy 97- 98           K-1, K-2, C-1 500 m 
Junior młodszy 95-96   K-1, K-2, C-1 500 m 

VI   Zgłoszenia, losowanie, odprawa. 
Zgłoszenia na listach zbiorczych z podaniem rocznika wraz z obowiązującym wpisem należy przesłać do dnia 
26.08.11 r. na adres: Ludowy Klub Kajakowy „STER” Malczyce  ul. Sienkiewi cza 10   55-320 Malczyce   
lub pocztą elektroniczną na adres stermal@wp.pl 
Odprawa techniczna odbędzie się o godz. 1100 w miejscu regat. 
 
VII  Nagrody, punktacja, sprawy różne. 

� Indywidualnie za pierwsze trzy miejsca wręczone zostaną medale a w punktacji klubowej puchary. 
Punktacja klubowa; I m-ce 10 pkt, II 8, III 7 itd. Do punktacji klubowej wlicza się tylko te wyścigi w 
których wystartuje przynajmniej 3 osady.       

� Dzieci startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych. Zawodnicy startują na własną 
odpowiedzialność. Numery startowe kluby zabezpieczają we własnym zakresie. Szczegółowy program 
regat zostanie podany na odprawie technicznej. 

� Organizator zastrzega sobie zmianę sposobu rozgrywania konkurencji K-1 młodzików uzależnioną 
ilością zgłoszonych zawodników w poszczególnych rocznikach. 

� Dzieci mogą startować w jednej konkurencji a pozostali w trzech  konkurencjach. 
� Opłata startowa wynosi 5,00 zł od zgłoszonego zawodnika. 
  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NASZE REGATY, 
ŻYCZYMY SUKCESÓW I  MIŁEGO POBYTU 

 

 


