
                                                                                                     
 

 

Zadanie publiczne „Pisą na szlaku Wańkowicza – IV edycja zawodów kajakowych” jest współfinansowane ze środków 

Powiatu Piskiego  

Regulamin udziału w zawodach kajakowych  

organizowanych w ramach zadania publicznego „Pisą na szlaku Wańkowicza – IV edycja 

zawodów kajakowych” współfinansowanego ze środków Powiatu Piskiego 

 

I. OGÓLNE INFORMACJE 

1. Organizatorem zawodów jest Piski Klub Teakwondo 

2. Cel główny: promocja Mazur jako miejsca atrakcyjnego pod względem spędzania wolnego 

czasu, jak i zamieszkania 

3. Cel szczegółowy: 

 propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez łączenie sportowej rywalizacji  

z rekreacją i turystyką 

 popularyzacja rzeki Pisy jako miejsca sprzyjającego rekreacji 

 Integracja i rozwój społeczności lokalnej 

 

II. MIEJSCE I TERMIN IMPREZY 

1. Miejsce: Plaża przy hotelu ROŚ w Piszu, al. Turystów 3, 12-200 Pisz 

2. Termin: 24 września 2022 r. (sobota), godz. 09.30. 

 

III. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA IMPREZY I WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników 

niepełnoletnich -wymagana pisemna zgoda opiekuna prawnego) 

2. Uczestnicy startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych lub ratunkowych 

3. Kategorie: 

 OPEN (dzieci i młodzież w wieku od 16 r.ż.)-10 osób  

 RODZINNA (rodzic i dziecko do 16 r.ż.- 14 osób -7 załóg dwuosobowych)  

 VIP (dziennikarze i osoby znane i lubiane w lokalnym środowisku – 6 osób). 

4. O uczestnictwie w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby 

chętnych do udziału w zawodach, kolejni zgłaszający będą wpisywani na listę rezerwowych. 

 

IV. SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

1. Organizator zapewnia kajaki, kamizelki asekuracyjne i wiosła 

2. Każdy zawodnik otrzyma numer startowy 

3. Każdy zawodnik przed startem zostanie poinformowany o szczegółach zawodów 

4. Zawody rozegrane będą na łącznym dystansie 200m, z wykonaniem w połowie dystansu 

nawrotu przez opłynięcie bojki 

5. O kolejności miejsc zajętych w klasyfikacji końcowej decyduje czas uzyskany przez uczestników 

6. Zawody rozegrane będą w każdej kategorii przy uczestnictwie minimum dwóch zawodników 

(kategoria: „OPEN” i „VIP”) i 2 osad (kategoria „RODZINNA”) 

7. Zawodnik/zawodnicy mają prawo startu tylko w jednym wyścigu (w jednej kategorii) 
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8. Uzyskany czas zawodnika zostanie zapisany w protokole i potwierdzony przez sędziego 

podpisem 

9. Wszelkie sprawy sporne dotyczące przebiegu zawodów oraz klasyfikacji końcowych rozstrzyga 

Sędzia zawodów 

10. Zgłoszenia należy dokonywać do 23 września 2022 r., do godz. 14.00. W sytuacjach 

wyjątkowych Organizator może przyjąć zgłoszenie w dniu zawodów 

 

V. INNE POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE 

1. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za szkody rzeczowe 

2. Chęć uczestnictwa należy zgłosić do dnia 23 września 2022r., wypełniając formularz 

zgłoszeniowy wraz z załącznikami. Dokumenty dostępne są na stronie Organizatora w siedzibie 

Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu, Al. Turystów 22, 12-200 Pisz, tel. 

87 423-45-72. Zgłoszenia można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub przesyłając 

skan dokumentów na adres mail: pmos@powiat.pisz.pl  

3. Każdy zawodnik powinien potwierdzić swoją obecność organizatorowi 30 minut przed 

oficjalnym otwarciem zawodów 

 

VI. NAGRODY 

1. Zawodnicy zajmujący 3 pierwsze miejsca w kategorii „OPEN";  „RODZINNA” oraz 1 miejsce w 

kategorii „VIP” otrzymają puchary, medale i nagrody rzeczowe  

2. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają medale  

 

VII. KONTAKT 

Więcej informacji można uzyskać na stronie Organizatora zawodów Piski Klub Teakwondo 

 

VIII. RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW KAJAKOWYCH 
09.30- rejestracja uczestników zawodów kajakowych  

10.00–uroczyste rozpoczęcie imprezy: przywitanie gości, przedstawienie regulaminu zawodów  

10.30– przeprowadzenie zawodów kajakowych w kategorii "OPEN" 

11.00 - animacje, wspólna zabawa 

11.30 – przeprowadzenie zawodów kajakowych w kategorii "RODZINNA" 

12.00 - poczęstunek, gry i zabawy 

12.30 – przeprowadzenie zawodów kajakowych w kategorii "VIP"  

13.00 - ogłoszenie wyników -dekoracja zwycięzców, wręczenie nagród i upominków 

14.00–zakończenie imprezy 
 

 

ZAPRASZAMY! 

ORGANIZATOR ZAWODÓW 

PISKI KLUB TAEKWONDO W PISZU 


