IV OGÓLNOPOLSKI MARATON KAJAKOWYSZLAKIEM BŁ. JANA PAWŁA II
PRZEŁOM DUNAJCA, SROMOWCE WYŻNE – SZCZAWNICA
1. Organizator:
KS „Pieniny” w Szczawnicy, MOK w Szczawnicy
2. Termin:
06.10.2012 r.
3. Miejsce rozgrywania zawodów:
Przełom rzeki Dunajec na odcinku od Sromowiec Wyżnych do Szczawnicy /ok. 18km/
4. Konkurencje i liczba osad:
K1 juniorów i seniorów
K1 juniorek i seniorek
C1 juniorów i seniorów
C2 juniorów i seniorów
K1 młodzików,
K1 młodziczek
C1 młodzików
C2 młodzików
K1, C1, C2 weteranów i turystów
Kluby mogą zgłosić dowolną ilość osad. Młodzicy startują na kajakach slalomowych,
juniorzy i seniorzy na sprzęcie zjazdowym, natomiast weterani i turyści na dowolnym
sprzęcie pływającym.
5. Trasa:
Właściwy Maraton zostanie rozegrany na trasie od Sromowiec Wyżnych do przystani
flisackiej w Szczawnicy /ok. 18km/. Zawody dla młodzików, Mały Maraton, odbędzie się na
odcinku od tzw. Równicy do przystani flisackiej /ok. 800m/. Szczegóły i opis trasy zostaną
podane na odprawie kierowników drużyn w dniu 06.10.2012 o godz. 09:00 w budynku
klubowym.
6. Uczestnictwo i warunki bezpieczeństwa:
W zawodach uczestniczą zawodnicy posiadający badania lekarskie. Każdy uczestnik
zawodów musi być ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków. Zawodnik niepełnoletni
może wziąć udział w zawodach za zgodą prawnego opiekuna. Organizator zapewnia opiekę
ratowniczą oraz pierwszą pomoc w nagłych wypadkach.
7. Zgłoszenia i losowanie:
Zgłoszenia należy wysłać na adres: Klub Sportowy "Pieniny" 34-460 Szczawnica ul.
Pienińska 13, tel. 604280202, 664991675 e-mail: kspieniny@op.pl w terminie do 03.10.2012
do godz. 16:00. Losowanie kolejności startów odbędzie się 03.10.2012. o godz. 18:00 na
przystani KS „Pieniny“ w Szczawnicy.
8. Nagrody:
Organizator przewiduje nagrody za pierwsze trzy miejsca w kategoriach indywidualnych.
9. Regulamin zawodów:
Do ewentualnych kwestii spornych, które nie są omówione niniejszą zapowiedzią, a mogą
Mieć miejsce w czasie rozgrywania zawodów, mają zastosowanie odpowiednie punkty
Regulaminu Mistrzostw Polski w Zjeździe Kajakowym.
10. Opłaty startowe
Dla juniorów, seniorów, weteranów i turystów opłata wynosi 15 zł od zgłoszonej osady.
Opłaty startowe należy uregulować przed rozpoczęciem wyścigów pod rygorem
niedopuszczenia zawodników do startów.

