
     OTWARTE DŁUGODYSTANSOWE REGATY NA WARCIE 
        20.05.2017r. 

Maraton  Wioślarsko-Kajakowy Śrem-Puszczykowo-Poznań 
Długodystansowe Regaty Ósemek 

 
1. TERMIN I MIEJSCE REGAT  

 

Regaty odbędą się w dniu  20 maja 2017 r. roku w Poznaniu na rzece Warcie, na dystansie:  

 3000 m, 8000 m, 16 km, 46 km.  
Starty obywać się będą w zależności od dystansu: 
- 3000 m - na wysokości mostu kolejowego Poznań-Starołęka 
- 8000 m - z miejscowości Czapury, ul. Poznańska 4A ( granica Miasta Poznania). 
- 16 km – z Puszczykowa  
- 46 km – ze Śremu 
Meta w Poznaniu na wysokości Przystani Posnania nad Wartą. Przewidziany jest start lotny po 

jednej osadzie. Biuro regat znajdować się będzie w Poznaniu 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 okolicach od Śremu do Poznania 
dla rekreacji i  sportu. 
      c. Promocja wioślarstwa i kajakarstwa.  
 

3. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT  
 
      a. Organizatorem regat jest Fundacja Wielkopolski Sport, KS Posnania Sp. z o. o. przy 
współudziale  Urzędu Miasta Poznania, Śremu i Puszczykowa 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 20 maja 2017 r. o godzinie  8.30. 
       d. Ostateczny program regat będzie wywieszony na mecie i starcie o godzinie 9:00 w dniu 
regat. 
       e. Dystans 8000 m dla wszystkich kategorii wiekowych oprócz młodziczek i młodzików 
oraz 8+ Masters Kobiet jest dystans 3000m, starty po jednej osadzie w odstępach czasowych 
ok. 60 sekund. 

   f. Dystans maratoński dla wszystkich kategorii wiekowych najpierw starują jedynki 
wioślarskie a następnie kajaki jedynki i dwójki, start lotny. 

      g. Bieg nr 10 na dystansie 200m, startują dwie ósemki ze startu lotnego.  
 

      4. PROGRAM REGAT 
 

Numer Kategoria Kategoria wiekowa Dystans Przewidywana 
godz. startu   biegu biegu [m] 

OTWARTE DŁUGODYSTANSOWE REGATY WIOŚLARSKIE 

 4x+/4x- DZ 3000 11:00 

 4x+/4x- CH 3000 11:10 

 8+ MJ/MB/MA/MM  8000 11:30 

 4x KMJ/KJ 8000 11:40 

 4x MJM/MJ 8000 11:50 

MARATON WIOŚLARSKO - KAJAKOWY Śrem-Puszczykowo-Poznań  

 1x 

Maraton – łodzie wioślarskie i 
kajaki wyczynowe 46000 10:00 



 1x/2x  
Maraton- łodzie i kajaki 

turystyczne (jedynki i dwójki) 46000 10:10 

PÓŁMARATON Puszczykowo-Poznań  

 1x/2x  
Półmaraton- łodzie i kajaki 

turystyczne (jedynki i dwójki) 16000 12:10 

OTWARTE DŁUGODYSTANSOWE REGATY WIOŚLARSKIE 

 8+ KA/KB/KJ/MK   3000 12:40 

 8+ OPEN   200 13:00 

Godzina 13.30. Dekoracja zwycięzców, rozdanie nagród  biegów poza  maratonem. 
Godzina 17.00. Zamknięcie regat. 

 
5. WARUNKI  UCZESTNICTWA  

        a. W Biegu Maratońskim (46 km i 16 km ) przewidziane są  kategorie wiekowe oraz podział 
na kajaki i wiosła wg.  kat. A do 36l, kat. B 37l-43l, kat. C 44-49l, kat. D 50-55l i dalej co 5 lat. 
Zawodnik przy odbiorze numerka startowego podpisuje oświadczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do startu w tego typu zawodach. 
        b.  W Otwartych Długodystansowych Regatach Wioślarskich 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. 
           - W regatach uczestniczą zawodniczki i zawodnicy zrzeszeni w klubach wioślarskich 
posiadający licencje  PZTW  ale także inne osoby po spełnieniu poniższych warunków:          
           -  Zawodnik pełnoletni nie posiadający licencji (także osoba zagraniczna) może starować 
po podpisaniu oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach. 
           -  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.  
 
                                                                                                                                     

6. ZGŁOSZENIA DO REGAT 
 

Zgłoszenia do regat  dokonujemy na stronie internetowej www.przystanposnania.pl lub  
  e-mailem na adres:   przystanposnania@wp.pl.   w terminie do dnia  2 maja 2017 r.  - do 

godziny 24:00. Zgłoszenia po tym terminie są możliwe wg. uznania organizatora który 
potwierdzi możliwość startu. 

 
7. WPISOWE DO REGAT  
 

  Wpisowe należy dokonać przelewem do 2 maja 2017 roku na KS Posnania Sp. z o. o., 
ul. Wioślarska 72, 61-136 Poznań, konto bankowe nr 70 1020 4027 0000 1302 1131 5431    
lub gotówką w biurze regat na Przystani Posnani. 

Wysokość opłat: 
              a. Młodziczki i młodzicy – 10 zł (zawodnicy licencjonowani)   
              b. Juniorki młodsze i  juniorzy młodsi – 20 zł ( zawodnicy licencjonowani) 
              c. Pozostali zawodnicy  - 40 zł 
Dodatkowe koszty startu: 
              a. koszulka regatowa – 20 zł 
              b. wypożyczenie kajaka, łodzi wraz z wiosłami i kapokiem – 50zł 
              c. transport zawodników na start lub z mety (Śrem-Poznań) -15zł, Puszczykowo-Śrem i 

Poznań- Puszczykowo  – 10zł  
  
W ramach opłaty wpisowej każdy zawodnik otrzyma bon na napój i ciepły posiłek, a także medal 

lub proporczyk za ukończenie biegu. 
 
 
8. INFORMACJE DODATKOWE 
 

http://www.przystanposnania.pl/


 a. Nagrody -  Organizator przewiduje puchary za zajęcie I miejsca w biegu ósemek i 
biegu maratońskim, nagrody rzeczowe lub finansowe za trzy pierwsze  miejsca w biegach 
ósemek i biegu maratońskim.  

              b. Istnieje możliwość zamówienia posiłków oraz noclegów. 
 c . Pytania proszę kierować do  Pawła Szczepaniaka nr tel. 601568688 lub mailem                                 

przystanposnania@wp.pl 
 


