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ZAPOWIEDŹ  REGAT  KAJAKOWYCH 
Lubelskie konfrontacje kajakowe

Kajakowe zakończenie wakacji 2021

1. CEL

Popularyzacja kajakarstwa w mieście Lublin. Podsumowanie aklcji Letnia przystań 
kajakowa 2021. Umożliwienie uczestnikom programu szkolenia grup profilowanych 
w mieście Lublin uczestnictwa w rywalizacji sportowej.

2. ORGANIZATOR  

Lubelskie Towarzystwo Kajakowe FALA 

3. TERMIN I MIEJSCE

11.09.2021r Lublin – Zalew Zembrzycki 

4. UCZESTNICTWO - KONKURENCJE
W wyścigach sportowych mogą startować zawodnicy posiadający licencje PZK lub WZK,
aktualne badania lekarskie. W wyścigach rodzinnych mogą wziąć udział dzieci pod opieką
rodziców/opiekunów po podpisaniu oświadczenia przygotowanego przez organizatora.

Wyścigi sportowe:

Dziewczęta i chłopcy roczniki 2012 i młodsi - „POLO” /kajaki do kajak polo/ 200m 
Dziewczęta i chłopcy roczniki 2011 - „POLO” /kajaki do kajak polo/ 200m 
Dziewczęta i chłopcy roczniki 2011 i młodsi – /kajaki typu „MK” / 200m 
Dziewczęta i chłopcy roczniki 2010 – /kajaki typu „MK”/  200m 
Dziewczęta i chłopcy roczniki 2010 i 2009 – /K-1/ 500m

Wyścigi rodzinne:

Wyścigi w ramach popularyzacji kajakarstwa KT-2 /rodzic, zawodnik/ dystans 1000m 
Osady startują na własną odpowiedzialność na podstawie złożonego oświadczenia. 

KT-2 Dziecko + Rodzic ( opiekun prawny - kobiety) dystans 500 m 
KT-2 Dziecko + Rodzic ( opiekun prawny - mężczyźni) dystans 1000 m 
KT-2 OPEN (wyścig dla wszystkich chętnych) dystans 1000m 
Każda osada płynie przy pomocy wiosła turystycznego. 

5. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do wyścigów sportowych na obowiązujących drukach wraz z listą zbiorczą 
należy przesłać na adres Lubelskie Towarzystwo Kajakowe FALA. Zapisy do wyścigów 
rodzinnych zostaną przeprowadzone bezpośrednio przed rozpoczęciem wyścigów.
20-518 Lublin ul. Krężnicka 6 lub na adres e-mail: falalublin@vp.pl do dnia 10.09.2021r 

6. ODPRAWA TECHNICZNA

Odbędzie się w dniu 11.09.2021r (sobota) o godzinie 12.00 na przystani kajakowej OW 
MARINA Lublin ul. Krężnicka 6
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Start do pierwszego wyścigu o godzinie 13.00

7. SPRAWY RÓŻNE

Numery startowe 
Zabezpieczają uczestniczące kluby we własnym zakresie.

Nagrody 
Za zajęcie miejsc 1-3 w konkurencjach K-1, KT2  zawodnicy otrzymują medale, za pierwsze 
upominki.

Podczas wyścigów oboziązkowe będą kamizelki asekuracyjne. (zabezpieczają zgłoszone
kluby)

Organizator zapewnia podczas zawodów poczęstunek.

Sprawy nieujęte w zapowiedzi regulują przepisy regatowe PZKaj.

                                                                                            

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!


