OTWARTE DŁUGODYSTANSOWE REGATY ÓSEMEK
OTWARTE DŁUGODYSTANSOWE REGATY WIELKOPOLSKIEGO
ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH
WYŚCIG ÓSEMEK O PUCHAR REKTORA POLITECHNIKI
POZNAŃSKIEJ
1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty odbędą się w dniu 28 maja 2016 r. roku w Poznaniu na rzece Warcie, na dystansie
3000 i 8000m. Start na 8000m będzie z miejscowości Czapury, ul. Poznańska 4A ( granica Miasta
Poznania) start na 3000m (młodzicy) na wysokości mostu kolejowego na Starołęce w Poznaniu,
meta w Poznaniu na wysokości Przystani Posnania nad Wartą. Przewidziany jest start lotny po
jednej osadzie w odstępie czasowym ok. 60 sekund. Biuro regat znajdować się będzie w Przystani
Posnania, ul. Wioślarska 72, 61-136 Poznań.
2. CELE REGAT
a. Powrót do tradycji organizacji regat ogólnopolskich na rzece Warcie.
b. Promocja terenów nadwarciańskich i rzeki Warty w Poznaniu dla rekreacji i sportu.
c. Promocja wioślarstwa.
3. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT
a. Organizatorem regat jest Sekcja Wioślarska KS Posnania - RBW przy współudziale
Urzędu Miasta Poznania, Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich oraz Sponsorów.
b. Komisję sędziowską powołuje organizator regat.
c. Zebranie delegatów i sędziów odbędzie w Przystani Posnania w Poznaniu
ul. Wioślarska 72 w dniu regat 28 maja 2016 r. o godzinie 9.30..
d. Ostateczny program regat będzie wywieszony na mecie i starcie o godzinie 10:00 w dniu
regat.
e. Dystans 8000 m dla wszystkich kategorii wiekowych oprócz młodziczek i młodzików oraz
8+ student open dla których przewidziany jest dystans 3000m, starty po jednej osadzie w
odstępach czasowych ok. 60 sekund.
4. PROGRAM REGAT
Numer
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Kategoria wiekowa
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[m]

Przewidywa
na godz.
startu

OTWARTE DŁUGODYSTANSOWE REGATY WZTW
1.

4x+/4x-

DZ

3000

11:00

2.

4x+/4x-

CH

3000

11:15

OTWARTE DŁUGODYSTANSOWE REGATY ÓSEMEK
3.

8x

MJ/MB/MA/MM

8000

11:30

OTWARTE DŁUGODYSTANSOWE REGATY WZTW - c.d.
4.

4x

KMJ

8000

11:40
0

5.

4x

MJM

8000

11:50

6.

2x

KJ

8000

12:00

7.

2x

MJ

8000

12:10

8.

1x

KA/KB

8000

12:20

9.
2x
MM, MK
8000
12:25
Bieg im. Rogera Vereya z okazji 60-lecia Sekcji Wioślarskiej KS Posnania - RBW
10.

1x

MA/MB/MJ/MJM

8000

12.30

OTWARTE DŁUGODYSTANSOWE REGATY ÓSEMEK
11.

8x

KJM/KJ/KB/ KA/KM

3000

13.00

12.
8x
OPEN i STUDENT
3000
Godzina 14.30. Dekoracja zwycięzców, rozdanie nagród i zamknięcie regat.

14:00

BIEG ÓSEMEK O PUCHAR REKTORA
POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
a. W regatach uczestniczą zawodnicy w kategoriach: DZ, CH, KJM, MJM, KJ, MJ, MB,
MA, KB, KA, MK. MM, oraz studenci uczelni wyższych. W biegach ósemek mogą starować
zawodnicy wszystkich kategorii z wyłączeniem kategorii młodzik.
b. W regatach uczestniczą zawodniczki i zawodnicy zrzeszeni w klubach wioślarskich,
zgodnie z wymogami WIS-u oraz studenci, mastersi i osoby zagraniczne po spełnieniu
poniższych warunków:
Mastersi, osoby zagraniczne oraz studenci mogą startować pod warunkiem
przedstawienia podpisanego przez siebie stosownego oświadczenia z którego wynika że brak
jest przeciwwskazań do startu w zawodach wioślarskich oraz że zawodnik posiada właściwe
ubezpieczenie. Wzór oświadczenia będzie dostępny w biurze regat przed zawodami.
- W biegach młodzików mogą uczestniczyć dziewczęta i chłopcy nie posiadający jeszcze
licencji PZTW, żeby mogli być dopuszczeni do biegu muszą przedstawić sędziemu ważne
badania lekarskie, zgodę rodziców na start w tych zawodach i posiadać umiejętność pływania –
poświadczoną podpisem trenera klubowego.
c. W biegu mastersów 2x MM, MK przewidziane są 4 kategorie wiekowe (AB) (CD) (EF)
(GHIJK)
6. ZGŁOSZENIA DO REGAT
Zgłoszenia do regat należy przesłać e-mailem na adres: WWW.wioslarstwo.poznan.pl oraz
dla zawodników nie mających licencji PZTW na adres przystanposnania@wp.pl. w terminie do
dnia 23 maja 2016 r. - do godziny 24:00. Ewentualne zmiany lub wycofania osad można
dokonywać do 26 maja 2016r. do godziny 18.00. Zgłoszenia w dniu regat są możliwe podczas
zebrania delegatów i podlegają podwójnej opłacie startowej.

7. WPISOWE DO REGAT
Wpisowe należy dokonać przelewem do 23 maja 2016 roku na KS Posnania,
ul. Wioślarska 72, 61-136 Poznań, konto bankowe nr 70 1020 4027 0000 1302 1131 5431 lub
gotówką w dniu regat w biurze regat.
Wysokość opłat:
a. Młodziczki i młodzicy – 10 zł
b. Juniorki młodsze i juniorzy młodsi – 20 zł
c. Pozostali zawodnicy - 40 zł
W ramach opłaty wpisowej każdy zawodnik otrzyma bon na napój i ciepły posiłek, a także medal lub
proporczyk za ukończenie biegu.
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8. INFORMACJE DODATKOWE
a. Nagrody - Organizator przewiduje puchary za zajęcie I miejsca w biegu ósemek,
nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca w każdym z biegów oraz w biegu im. Rogera
Vereya współzałożyciela Sekcji Wioślarskiej KS Posnania z okazji 60-lecia Sekcji przewidziano
dodatkową nagrodę za zajecie I miejsca tj. nagrodę pieniężną dla zawodnika i parę nowych
wioseł krótkich dla klubu zwycięzcy. Za zajęcie II i III miejsca nagrodę pieniężną.
b. Istnieje możliwość zamówienia posiłków oraz noclegów.
c . Pytania proszę kierować do Pawła Szczepaniaka nr tel. 601568688 lub mailem
przystanposnania@wp.pl
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