
ZAPOWIEDZ 
OTWARTE DŁUGODYSTANSOWE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA     

05.05.2012. 
 
CEL:   - Popularyzacja kajakarstwa śląskiego 
         - Wyłonienie Mistrzów Śląska na długim dystansie i ocena stanu  przygotowań do sezonu 2012 
 
TERMIN I MIEJSCE: 05.05.2012, akwen „Dolina Trzech  Stawów”  w  Katowicach 
 
ORGANIZATOR: Śląski Związek Kajakowy i K S „Górnik” Czechowice-Dziedzice 
  
KONKURENCJE: -    seniorzy i juniorzy (95 i starsi)   K-1 5000 kobiet i mężczyzn 
        C-1 5000 mężczyzn 

-    juniorzy młodsi (97-96)  K-1 5000 dziewcząt i chłopców 
C-1 5000 chłopców 

- młodzicy (99-98)   K-1 3000 dziewcząt i chłopców 
C-1 3000 chłopców 

- dzieci (2001-2000)  K-1 2000 dziewcząt i chłopców 
C-1 1000 chłopców 

weterani (powyżej 35 lat lub 5 lat bez startów wyczyn.)   K-1 2000 kobiet i mężczyzn 
                                  C-1 2000 mężczyzn 

 
ORGANIZACYJNE:   
- Zawodnicy startujący w kategorii dzieci obowiązkowo w kamizelkach ratunkowych, inne  
kategorie w zależności od warunków pogodowych po decyzji sędziego głównego 
- Zawodnicy musza posiadać licencje zawodnicze oraz ważne badania lekarskie 
-W wypadku startujących mniej niż 3 osady kierownik ekipy może je dogłosić  do wyższej kategorii 
wiekowej 
-Numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca 
-Obsadę sędziowską wyznacza kolegium sędziów Śląskiego Związku Kajakowego 
 
 
RAMOWY PROGRAM:  9:30- odprawa kierowników ekip 
start do I konkurencji   
  10:30- K-1 dziewcząt i chłopców      2000 m 
   C-1 chłopców         1000 m 
  11:00- K-1 , C-1 młodzików i K-1młodziczek    3000 m 
  11:45- K-1 , C-1 juniorów młodszych i K-1juniorek młodszych  5000 m 
  12:30- K-1 i C-1 weterani       2000 m 
  12:45- K-1 , C-1 juniorów i  seniorów i K-1juniorek i kobiet  5000 m 
 
ZGŁOSZENIA: -Zgłoszenia na liście zbiorczej wraz z rocznikiem i numerem licencji należy 
przesłać na adres: Śląski Związek Kajakowy 40-289 Katowice ul.Trzech Stawów 10, lub  
e-mail: uks4katowice@vp.pl  w terminie do 28.04.2012. losowanie numerów 30.04.2012 o godz. 
17:00  w siedzibie Śl.Z.Kaj. w Katowicach Trzech Stawów 10 
 
NAGRODY, PUNKTACJA: -zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują medale  
- wyróżniający się zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe  -najlepsze kluby puchary 
-punktowane są wszystkie konkurencje poza weteranami wg następującej punktacji: 
 I-10pkt, II- 8, III-7, IV- 6, V- 5, VI- 4, VII-3, VIII-2, IX- 1  


