
ZAPOWIEDŹ 
OTWARTE  REGATY    

8 Puchar Rektora Politechniki Poznańskiej 
8 Uone SUP Regata 

Rogoźno  15 maj 2022 r 
________________________________________________________________________________
____________   

1. Miejsce, termin, organizator
- regaty odbędą się w dniu 15.05.2022 r.
na torze naturalnym – Jeziorze Rogozińskim .
Godzina rozpoczęcia regat zostanie podana po weryfikacji zgłoszeń, jednak nie wcześniej niż o 
godz. 10:00; 
 Organizatorem jest
  AZS Politechnika  Poznań
Uczniowski Klub Sportowy ,, Szpaki,, Poznań 

 .  
2. Uczestnictwo
 -w regatach mogą startować seniorzy, juniorzy, juniorzy mł, młodzicy i dzieci , mastersi ,- 
zrzeszeni w PZKaj . Turyści; dzieci , masters , studenci nie zrzeszeni w PZKaj ;
 start w osadach  może się składać  z zawodników różnych  klubów,
 
- podczas regat rozegrane zostaną konkurencje na dystansach :
- 200 m 
- 1000 m ( z nawrotem )

3. Konkurencje regat
- dzieci /młodzicy/juniorzy/seniorzy i masters            200 m  K-1,  C-1, 
- dzieci /młodzicy/juniorzy/seniorzy i masters          1000 m  K-2,  C-2
- studenci wyczyn                                                        200 m  K-1,  C-1, 
- studenci turyści                                                          200 m  T-1,  T2 mieszane
- dzieci /młodzicy/juniorzy/seniorzy i masters             200 m  T-1, T-2, 
- SUP   dzieci /młodzicy/juniorzy/seniorzy i masters  200 m
- SUP  młodzicy/juniorzy/seniorzy i masters            1000 m
- SUP   studenci                                                           200 m

W regatach startują: 
• seniorzy/ Masters 2003 i starsi 
• juniorzy starsi      2005/2007 
• młodzicy               2008 /2009 
 • dzieci                   2010 i młodsi 

 
 4.  KOLEJNOŚĆ WYŚCIGÓW USTALONA ZOSTANIE PO LOSOWANIU    



5. Zgłoszenia, odprawa
- zgłoszenia należy 
  wysłać na adres  e-mail: zgłoszenia .regaty rektora2022 @gmail.com  
 w terminie    do  11.05.2022  do godz. 24:00.;
wyjątek stanowią zgłoszenia do konkurencji turystycznych 
- podpisane listy zbiorcze wraz ze wszystkimi oświadczeniami należy dostarczyć na odprawę 
techniczną w dniu zawodów;
 - odprawa techniczna odbędzie się w dniu 15.05.2022 o godz. 8:30 w sali ,,Szatni na medal,, przy   
plaży ośrodka ,, Za jeziorem ,, w Rogoźnie 

5. Opłaty
- za zgłoszoną osobę wg listy zbiorczej:
 młodzicy i dzieci – 10 zł,  
seniorzy i juniorzy , Masters , student , SUP - 10 zł 
- opłaty można wnieśc na konto ;Pko bp 50 1020 4027 0000 1802 0384 7613 
 lub gotówką w dniu regat

- vadium za protest: 
10-krotna wysokość obowiązującej diety; 
- vadium za odwołanie:
 20-krotna wysokość obowiązującej diety.  

6. Sposób przeprowadzenia regat
-  regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem PZKaj i niniejszą zapowiedzią;

-numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca osady; 
- koszty organizacji regat pokrywa UKS Szpaki / AZS Politechnika Poznań;
- Kolegium Sędziów WZKaj wyznaczy komisję sędziowską;
- szczegółowy program regat zostanie dostarczony na odprawę techniczną;
- zawodnicy w kategorii dzieci i młodzicy startują obowiązkowo w kapokach;
- zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III, otrzymają medale;
- w przypadku braku osady w danej konkurencji istnieje możliwość  łączenia konkurencji w 
różnych kategoriach wiekowych oraz zgłoszenia zawodnika młodszego w starszej kategorii 
wiekowej;
- dana konkurencja odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się min 2 osad;
- konkurencje masters nie są dzielone na grupy wiekowe,
- konkurencje SUP mogą być  łączenia konkurencji w różnych kategoriach wiekowych

 NAJLICZNIEJ OBSADZONY WYŚCIG BĘDZIE WYŚCIGIEM  
o Puchar Rektora Politechniki Poznańskiej 

7. Informacja organizatora

- Organizator zapewni obsługę medyczną  w miejscu widocznym  i dostępnym dla zawodników
  - Dekoracje 
W strefie dekoracji przebywać mogą tylko zwycięzcy, obsługa oraz osoba dekorująca. Dekoracje 
odbywają się bezpośrednio po wyścigach finałowych. Zawodnicy z miejsc I-III po przejściu 
procedury zejścia z wody, odstawiają łodzie do strefy swojego klubu i udają się na dekorację 

W ramach opłaty startowej organizator zabezpiecza uczestnikom gorący posiłek. 

 REGATY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW Rektora Politechniki Poznańskiej 

REGATY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA ROGOŹNA



  


