Wiosłowanie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

I Otwarte Wielkopolskie „Regaty” na
ergometrach kajakowych
09.01.2011r
Organizator:
Uczniowski Klub Sportowy UKS 55
Ul. Szpaków 1
61-065 Poznań
tel. 605-592-684, 609-661-679
e-mail: uks55@o2.pl
Patronat i współudział:
Galeria Malta - DIsport - Piraju - Urząd Miasta Poznań - WZKaj - PKOL
osoba do kontaktu: Izabela Dylewska – 605 592 684
Maciej Młodzik – 510 866 354
Termin:

09.01.2011r (Niedziela)

Miejsce:

Galeria „Malta” Poznań

Cel regat:
- zbiórka pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy;
- promocja kajakarstwa wyczynowego i turystycznego;
- promocja sportu wielkopolskiego;
- promocja wielkopolskich mistrzów sportu;
- promocja działań całorocznych „pływam bez promili” i „woda bez promili”
- zapoznanie z walorami turystyczno-krajoznawczymi regionu;
- popularyzacja aktywnego wypoczynku.
Zasady uczestnictwa:
Zgłoszenie uczestnictwa w regatach następuje drogą elektroniczną na adres
info@piraju.pl poprzez przesłanie mailem zgłoszenia wraz z dołączoną kopią
wpłaty wpisowego. (Imię i Nazwisko, data urodzenia, przynaleŜność klubowa
lub miasto, kontakt mailowy lub telefon)
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 6 stycznia 2011r.
Koszty:
- wpisowe za udział w regatach wynosi - 10,00 pln
- osoby nie zgłoszone elektronicznie mogą przystąpić do wyścigów pokazowych(nie
są sklasyfikowane do punktacji medalowej) i wnoszą darowiznę wg własnego
uznania na poczet Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Konto:
PKO BP Nr: 50 1020 4027 0000 1802 0384 7613
Świadczenia organizatora:
• Lunch;
• Nagrody dla medalistów wg kategorii wyścigów;
• Okolicznościowe nagrody dla startującej publiczności.
Program:

Niedziela 09.01.2011r.
10:00 – 11:30 przyjmowanie i weryfikacja osób zgłoszonych do regat
12:00 – start pierwszego przedbiegu
12.10 – rozpoczęcie licytacji dla WOŚP licytacje co godzinę
15:30 – zakończenie biegów eliminacyjnych
16:00 – finał wyścigów Vipów
16:10 – rozpoczęcie finałów wg kolejności kategorii wiekowych
18:30 – zakończenie regat
W programie między wyścigami:
Licytacje rzeczy z autografami znanych sportowców dla WOŚP
Wywiady ze startującymi
Wywiady z zaproszonymi gośćmi
Wyścigi publiczności na ergometrach
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Kategorie :
1.dzieci

rocznik 1999 i młodsi

2.młodzicy

rocznik 1998/97

3.juniorzy młodsi

rocznik 1996/95

4.juniorzy

rocznik 1994/93

5. para kajakarze

bez kategorii wieku

6.seniorzy/wetrani

rocznik 1992 i starsi

7.Vip

bez kategorii wieku

ZAPRASZAMY!!!

