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RBW 

„Posnania Challenge” 
29.08.2020r. 

Półmaraton Wioślarsko-SUP-Kajakowy 
Rogalinek - Poznań 

 
 
 
 

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT  
 

• Regaty odbędą się w dniu  29 Sierpnia 2020 r. roku na rzece Warcie, na dystansie:  

 21km, od Rogalinka do Poznania.  

• Start z przystani Kotwica Rogalinek ul. Wodna, Meta w Poznaniu na wysokości Przystani 
Posnania 
 nad Wartą. 

• Przewidziany jest start lotny po jednej osadzie.  

• Biuro regat znajdować się będzie w Poznaniu w Przystani Posnania, ul. Wioślarska 72, 61-136 
Poznań. 
 
 
 
 

2. CELE REGAT  
 

• Powrót do tradycji organizacji regat ogólnopolskich na  rzece Warcie. 

• Promocja terenów nadwarciańskich i rzeki Warty w okolicach od Rogalina do Poznania dla 
rekreacji i  sportu. 

• Promocja wioślarstwa i innych sportów wodnych.  
 
 
 

 
3. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT  

 

• Organizatorem regat jest Przystań Posnania i firma Deweloperska RBW.   

• Komisję sędziowską powołuje organizator regat.  

• Zebranie delegatów i sędziów odbędzie w Przystani Posnania w Poznaniu 
ul. Wioślarska 72 w dniu regat 29.08.2020 r. o godzinie 8.30. 

• Ostateczny program regat będzie wywieszony na starcie i mecie o godzinie 9:00 w dniu regat. 
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      4. PROGRAM REGAT 
 

 
 

POŁMARATON WIOŚLARSKO – SUP – KAJAKOWY ROGALINEK - POZNAŃ 

Numer Kategoria biegu Kategoria  
sprzętowa 

Dystans[m] Przewidywana 
godz. startu 

1. dwójki i czwórki łodzie wioślarskie, 
kajaki, kanadyjki 

21000 10:50 

2. jedynki łodzie wioślarskie, 
kajaki, kanadyjki, 

SUP 

21000 11:00 

 
 
Godzina 13.30. Dekoracja zwycięzców, rozdanie nagród.  
Godzina 15.00. Zamknięcie regat. 
 
 
 

5. WARUNKI  UCZESTNICTWA  
 

• W Biegu półmaratońskim 21 km przewidziane są  kategorie wiekowe w jedynkach oraz podział 
na kajaki wyczynowe i turystyczne, łodzie wyczynowe i turystyczne lub costal oraz Supy,            
wg.  kat. A do 36l, kat. B 37l-43l, kat. C 44-49l, kat. D 50-55l i dalej co 5 lat. 
Zawodnik przy odbiorze numerka startowego podpisuje oświadczenie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do startu w tego typu zawodach oraz wypełnia ankietę             
Covid-19. 

• Zawody są przygotowane dla 150 zawodników, o uczestnictwie decyduje termin zgłoszenia, 
większa ilość zawodników jest możliwa w przypadku złagodzenia przepisów 
przeciwdziałających pandemii.  
            
                                                                                                                                     

6. ZGŁOSZENIA DO REGAT 
 

• Zgłoszenia do regat dokonujemy przez profil na Facebooku „Przystań Posnania”  lub  
e-mailem na adres: biuro@przystanposnania.pl w terminie do dnia  17 sierpnia 2020 r.  
do godziny 24:00. lub do osiągnięcia liczby 150 zgłoszonych zawodników .Zgłoszenia po tym 
terminie są możliwe jeżeli zostaną złagodzone przepisy dotyczące ochrony przed Pandemią.  

• Organizator potwierdzi możliwość startu w regatach, po dokonaniu wpisowego, do 22.08.2020 
roku.  

 
7. WPISOWE DO REGAT  
 

• Opłaty wpisowej należy dokonać przelewem do 22 sierpnia 2020 roku na konto bankowe KS 
Posnania Sp. z o. o.,  ul. Wioślarska 72, 61-136 Poznań, nr 70 1020 4027 0000 1302 1131 
5431     

• Wysokość opłat: 
Półmaraton  Wioślarsko-SUP-Kajakowy Rogalinek – Poznań  – 80zł.  W ramach opłaty wpisowej 
każdy zawodnik otrzyma koszulkę regatową, medal za ukończenie biegu, napój i ciepły posiłek 
oraz transport na start do Rogalinka. 

• Dodatkowe koszty startu: 
 

-Wypożyczenie na start jedynki ( łodzi, kajaka, kanadyjki czy deski) -  100zł 
-Wypożyczenie na start dwójki –  200zł 
-Wypożyczenie na start czwórki – 300 zł 
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8. INFORMACJE DODATKOWE 
 

• Nagrody  
- W biegu półmaratońskim Rogalinek – Poznań ufundowane zostały nagrody przez firmę 
RBW:                          
Dla trzech najszybszych zawodników „jedynkarzy” na mecie - bez względu na rodzaj sprzętu         
i kategorię wiekową - przewidziane są nagrody. 

• 1 miejsce 1500 zł 

• 2 miejsce 1000 zł 

• 3 miejsce 500 zł 
 

• Istnieje możliwość zamówienia posiłków oraz noclegów. 

• Pytanie proszę kierować do Pawła Szczepaniaka nr tel. 601568688, Łukasza Nieradki                 
nr tel. 535328188 lub mailem biuro@przystanposnania.pl  

 
 
 
 
 

mailto:biuro@przystanposnania.pl

