
                                                                                      

                  
 

IX Wrocławskie Regaty 

Kajakowe 
 
Organizator:   Wrocławski Klub Wodniaków „WIADRUS”,   

Oddział Wrocławski PTTK 
Impreza: IX Wrocławskie Regaty Kajakowe z okazji 131 rocznicy 

pierwszego w Europie wyścigu kajakowego 
 
Termin i miejsce:  

• 29.09.2012 r. (sobota) w godz. 11:00 – 16:00 ( regaty) 
Rzeka Odra na odcinku: 
przystań PTTK ul. Rzeżbiarska 6 ( Wrocław- Biskupin � Odra ( rura) -Most Pokoju ( 
zatoka Gondoli) � Przystań  PTTK 
 

• 30.09.2012 r. (niedziela) w godz 9.30:00-16:30 ( wycieczka kajakowa) 
Spływ rzeką Odra „Wokół Wielkiej Wyspy- przez wrocławskie śluzy. 

 
Uwaga: 
Start i meta na przystani klubu gdzie można zostawić swoje rzeczy osobiste , dojechać 
rowerem lub komunikacja miejską.  Możliwy nocleg na terenie przystani kajakowej WKW 
„’Wiadrus”( ograniczonea liczba miejsc)  

 
Komandor: Bożena Siczek, 
Sędzia główny: Ryszard Wójtowicz 
 
Uczestnicy: 

• Impreza ma charakter otwarty.  
• Startują osoby pełnoletnie, umiejące pływać.  
• Osoby niepełnoletnie startują na odpowiedzialność zgłaszającego.  
• Zapisy do dnia 25.09.2012. mailem na adres: bsiczek@wp.pl 
• Warunkiem startu w regatach jest wypełnienie karty startowej w dniu regat 

 
Organizatorzy zapewniają : 

• sprzęt pływający ( w ograniczonej liczbie- decyduje kolejność zgłoszeń ),  
• obsługę sędziowską,  
• ubezpieczenie,  
• posiłek po regatach,  
• pilota przewodnika na trasie w niedzielą,  
• śluzowanie przez 4 śluzy ( Szczytniki, Zacisze, Bartoszowice, Opatowice) w niedziele, 
• zabezpieczenie motorówka WOPR 
• Wszyscy uczestnicy sobotnich regat otrzymają okolicznościowe koszulki w ramach 

wpisowego. Pozostali chętni będą mogli dokonać zakupu za symboliczne 10 zł 
 
Koszt uczestnictwa: 

• Sobota: 
Na sprzęcie organizatora        25 zł 
Członkowie WKW „Wiadrus” z opłaconymi składkami za 2012  10 zł 

  Uczestnicy na własnym sprzęcie       15 zł 
• Niedziela 

Na sprzecie organizatora       40 zł 
Członkowie WKW „Wiadrus” z opłaconymi składkami za 2012  20 zł 
Uczestnicy na własnym sprzęcie       25 zł 



 
Program: ( sobota ) 29.09.2012 
11:00 – zbiórka załóg, przydzielenie sprzętu, przygotowania (wypełnienie karty startowej) 
11:30 – odprawa sędziowska 
12:00 – start do odcinka długodystansowego przystań PTTK – przepust z Oławy  –  most 

Piaskowy-przystań PTTK ( mapa trasy do wglądu) 
15:00 – planowane zamknięcie mety 
15:30 – wręczenie upominków  dla zwycięzców 
16:00 – zakończenie imprezy 

Klasyfikacja załóg: wyścig  rozgrywany  jest  w następujących kategoriach: 
• kobiet, mężczyzn i mikstów KT-2 (kajak dwuosobowy turystyczny) 
• j.w                                         C-2 ( kanadyjka turystyczna) 
• kobiet, mężczyzn K-1 

 
Program: ( niedziela) 30.09.2012 
9:30 – zbiórka załóg, przydzielenie sprzętu, przygotowania 
10:00 – start do odcinka rekreacyjnego przystań PTTK – śluza Szytniki- jaz Psie Pole- 

kanał żeglugowy- śluza Zacisze- Sluza Bartoszowice- Szluza Opatowice- 
Przystan PTTK, 

16:00 – planowane zamknięcie mety 
16:30 – napoje i przekąska dla uczestnikow 
17:00 – Zakonczenie imprezy 
 

Impreza dofinansowana przez  Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnosląskiego 

 

 

Serdecznie zapraszamy  
 
 
 
 


