
Regulamin Konkurencji

REGATY KAJAKOWE

1. Regulamin określa zasady organizacji, prowadzenia i uczestnictwa w konkurencji „Regaty kajakowe”
rozgrywanej w ramach 30 Spartakiady Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego
organizowanej w Poznaniu w dniach 26-28 sierpnia 2022 r.

2. Konkurencja rozgrywana będzie na Torze Regatowym Malta w miejscu wskazanym na mapie stanowiącej
Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, w terminie określonym w programie Spartakiady dostępnym
najpóźniej od 6 maja 2020 r. na stronie Spartakiady w zakładce Program.

3. Zawodnicy startują na podstawie ustalonej wcześniej listy startowej zgodnej ze zgłoszeniami dokonanymi
przez Kierownika Reprezentacji. Lista Startowa Konkurencji będzie dostępna najpóźniej od końca maja
2020 na stronie Spartakiady w zakładce Konkurencje.

4. Konkurencja jest zaliczana do Klasyfikacji Generalnej Spartakiady, a ilość uzyskanych punktów z tytułu
zajętego w niej miejsca określa Regulamin Spartakiady.

5. Warunkiem dopuszczenia Drużyny do rywalizacji jest zgłoszenie się jej w pełnym składzie na 20 minut
przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia Konkurencji w miejscu jej rozgrywania.

6. W konkurencji startują osady składające się z 2 osób bez względu na kategorię wiekową.
7. Zawody zostaną rozegrane na dystansie 200 m.
8. Podczas regat prowadzony będzie automatyczny pomiar czasu (omega / photo finish)
9. Zawodnicy zgłaszają się w osadach mieszanych (T-2 MIX).
10. Rywalizacja prowadzona będzie na kajakach turystycznych 2-osobowych dostarczonych przez organizatora.

Równy sprzęt dla wszystkich uczestników składający się z kajaka, 2 wioseł, 2 kapoków.
11. Wyścigi rozegrane zostaną w kategorii T-2 MIX.
12. Wyścigi w danej kategorii odbędą się w systemie biegów równorzędnych. Zawodnicy zostaną podzieleni

losowo na finały równorzędne w których odbędą się wyścigi. Na podstawie czasów ze wszystkich finałów
sporządzona zostanie lista rankingowa decydująca o ostatecznych miejscach danej drużyny.

13. Minimalna ilość zgłoszonych osad wynosi 3.
14. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 3 osad odbędzie się bezpośredni finał w układzie 3 starty – liczy się

suma czasów.
15. Osady startują na wyraźny sygnał startera (komenda startowa: READY – SET – GO oraz sygnał dźwiękowy) .

Wyścig wygrywa osada, która pierwsza minie linię mety.
16. Osada, która nie ukończy wyścigu (np. z powodu wywrotki) nie zostaje sklasyfikowana.
17. Za wystartowanie przed sygnałem startu zawodnicy dostają ostrzeżenie. Kolejne ostrzeżenie skutkuje

dyskwalifikacją – decyzja należy do sędziego startera i nie podlega odwołaniu.
18. Osady płyną swoim torem. Za długotrwałe opuszczenie własnego toru osadzie grozi dyskwalifikacja –

decyzja należy do Sędziego Głównego.
19. Nad zawodami pieczę sprawować będą sędziowie z licencją PZKaj.
20. Dopuszcza się udział uczestników w 2 różnych osadach o ile reprezentacja zgłasza ich więcej.
21. Dopuszcza się używanie własnych wioseł – należy to wcześniej zgłosić Sędziemu Głównemu.
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22. Wszyscy uczestnicy startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych (kapokach).
23. Organizator zapewnia możliwość treningu oraz zapoznanie się ze sprzętem w wyznaczonym przez siebie

terminie przed zawodami.
24. Podczas regat na wodzie znajdować się będzie zabezpieczenie ratownicze WOPR.
25. W sprawach spornych i nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia i Kierownik Konkurencji.

Ewentualne protesty mogą być zgłaszane zgodnie z par. 11 Regulaminu Spartakiady.
26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu konkurencji o czym niezwłocznie

powiadomi jej uczestników poprzez stronę spartakiady, komunikaty słowne, przekazanie informacji
Kierownikom Reprezentacji.
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