
REGULAMIN  ZAWODÓW 
KAJAKOWYCH 

 
I. Nazwa imprezy: Regaty Kajakowe z okazji Konstytucji 3 Maja 

 

II.  Termin i miejsce: 3 maja 2017r. (start wyścigu – godzina 12.00) 

Rzeka Prosna – Przystań kajakowa przy ulicy Kilińskiego. 
 

III. Organizator: Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki. 
 

IV.  Partnerzy: Gmina Wieruszów, MGOPS, Młodzieżowa Rada 

Miejska, GUKS „Prosna” Wieruszów 
 

V.  Dystans:  B-1-100m., K-1- 200m, R-2 -100m. 
 

VI.  Cel: Uczczenie święta Konstytucji 3 Maja.  Zawody mają na celu 

propagowanie kajakarstwa oraz zdrowego i aktywnego stylu życia,  

jak również dobrej zabawy. 
 

VII.  Zasady uczestnictwa i zgłoszenia: 

1. W wyścigach kajakowych uczestniczą zawodnicy GUKS „Prosna” 

Wieruszów w wieku od 10lat do 16 lat. i byli kajakarze seniorzy. 

 

2. W wyścigach rowerków wodnych mogą uczestniczyć uczniowie 

gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli. Należy zgłaszać 

się parami (tworząc dwuosobowe zespoły). 

 

3. Zawodnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz 

imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych i reklamowych 

organizatora. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych w stopniu niezbędnym do realizacji zawodów. 



4. Warunkiem uczestnictwa w Regatach Kajakowych jest podpisanie 

oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na wzięcie udziału w 

regatach oraz starcie na własną odpowiedzialność w dniu regat. 

 
               5.Zgłoszenia należy przesłać na e-mail: dyrektor@gosit-wieruszow.pl  

               do dnia 1.05.2017r/poniedziałek/.do godz. 15.00. W zgłoszeniu   

               należy podać    imię i nazwisko, rok  urodzenia, miejscowość,  

               konkurencja R-2 100m.(zgłaszamy dwuosobowy zespół). 

 

              6. Numery torów zostaną rozlosowane w dniu 2.05.2017r.. 

 

   VIII.   Harmonogram 

 

               Środa 3.05.2017r. 

              Godz. 11.00 otwarcie biura zawodów 

              Godz. 11.30 – odprawa techniczna 

              Godz. 11.45 – otwarcie regat 

              Godz. 12.00 B-1 100m. dzieci chłopcy – I przedbieg 

              Godz. 12.15 B-1 100m. dzieci chłopcy – II przedbieg 

              Godz. 12.30 K-1 200m. dzieci dziewcząt – Finał 

              Godz. 12.45 R-2 100m. gimnazjum - Finał 

              Godz. 13.00 K-1 200m. seniorów – Finał 

              Godz. 13.15 B-1 100m. dzieci chłopcy – Finał 

              Godz. 13.30 R-2 100m. ponadgimnazjalne – Finał 

              Godz.13.45 K-1 200m. młodzików – Finał 

       Godz. 14.15 – Zakończenie regat, wręczenie medali pucharów i  dyplomów. 

 

 

 



 

     IX.  Postanowienia końcowe: 

 

            1. Wszystkie kwestie sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów,  

                 rozstrzyga Organizator. 

 

           2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników    

               pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów. 

 

           3. Zawody odbędą się bez względu na pogodę. 

 

           4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie,        

               zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby,  

               wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia   

               jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku    

               z    obecnością , a także uczestnictwem   w regatach. 

 

          5. Interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

  X.   Kontakt: 

email: dyrektor@gosit-wieruszow.pl  
�


