ZAPOWIEDZ
MISTRZOSTWA ŚLĄSKA w KAJAKRSTWIE KLASYCZNYM- sprint
29.08.2013.
TERMIN: 29.08.2013
MIEJSCE: O.W „Paprocany” Tychy ul. Parkowa 17
WSPÓŁORGANIZATORZY: Śląski Związek Kajakowy, MOSiR Tychy, MOSM Tychy
ZGŁOSZENIA: -Zgłoszenia imienne wraz z listą zbiorczą należy przesłać na adres e-mail: slaskaj@op.pl
do dnia 20.08.2013r.
ODPRAWA KIEROWNIKÓW EKIP I SĘDZIÓW: 29.08.2013R. godz.: 900 przystań MOSM Tychy
UCZESTNISTWO:
-seniorzy 94 i starsi
-juniorzy 95-96
-juniorzy młodsi 97-98
-młodzicy 99-00
Seniorki/rzy i juniorki/rzy mogą brać udział w trzech konkurencjach, juniorki/rzy młodsze/Si i młodziczki/cy
w dwóch konkurencjach.
W części mistrzowskiej startują zawodnicy posiadajacy licencje zawodnicze P.Z.Kaj lub Śl.Z.Kaj, oraz
ważne badania lekarskie.
W częśći promującej kajakarstwo startują: dzieci 01-02
dzieci 03 i młodsi
Dzieci 01-02 mogą brać udział w dwóch konkurencjach, a dzieci 03 i młodsze w jednej.
W kategorii dzieci dopuszcza się do startu uczestników mających zgodę lekarza na uprawianie kajakarstwa i
pisemne oświadczenie o posiadaniu umiejętności pływania.
KONKURENCJE:
Kategoria
Kobiety open
Seniorki
Seniorzy
Juniorki 95-96
Juniorzy 95-96
Juniorki mł. 97-98
Juniorzy mł. 97-98
Młodziczki 99-00
Młodzicy 99-00
Dziewczynki 01-02
Chłopcy 01-02
Dziewczynki 03 i mł.
Chłopcy 03 i mł.

200
C1

500
C2

K1
K1, C1
K1
K1, C1

K1, K2
K1, C1, K2, C2
K1, K2
K1, C1, K2, C2
K1, K2
K1, C1

K1/MK1,
K1/ MK1, C1/MC1
MK1
MK1, MC1

1000

K2, C2
K1, K2
K1, C1, K2, C2
K2
K2, C2

PROGRAM:
9:00- odprawa techniczna
10:00- pierwszy wyścig
RÓŻNE:
− kategoria młodzicy i dzieci obowiązkowo kamizelki asekuracyjne- kamizelki zabezpiecza
organizacja zgłaszająca zawodników,
− numery startowe zapewniają organizacje zgłaszające zawodników,
− organizacje zgłaszające ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
− zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,
− wyścig zostanie rozegrany przy min. 3 osadach, które zameldują się u strtera gotowe do startu, nie
dotyczy konk. kobiety open i dzieci,
− komisje sędziowską wyznacza K.S.Śl.Z.Kaj.,
− zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują medale.

OPŁATY:
− brak listy zbiorczej- 3-krotność wys. diety
− dogłoszenie z poza listy- 3-krotność wys. diety
− vadium za protest- 3-krotność wys. diety

