V MIĘDZYNARODOWE REGATY UKS W SLALOMIE I SPRINCIE KAJAKOWYM
1. Organizatorzy: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ Wietrznice ”, Klub Sportowy „ Start ”,
Urząd Gminy Łącko, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.
2. Termin: 12.07.2014 rok – slalom indywidualny, 13.07.2014 rok - sprint kajakowy
3. Miejsce zawodów slalomowych: Rzeka Dunajec stadion kajakowy Wietrznice -Zabrzeż .
4. Roczniki:
96/97, 98/99, 2000/2001, 2002/2003 2004 i młodsi
96/97, 98/99 – K-1M;C-1M;K-1K;C-1 K, C-2M
2000/2001 – K-1M;C-1M;K-1K
2002/2003– K-1M;C-1M;K-1K
2000/2001, 2002/2003 – C-2M;C-1K
2004 i młodsi – K-1M, K-1K
W slalomie i sprincie kajakowym zawodnicy startują na mini kajakach lub kajakach slalomowych.
Kluby mogą zgłosić dowolną ilość osad / zawodników /.
5. Rozkład biegów i ich kolejność: poda organizator na pierwszej odprawie kierowników drużyn,
która odbędzie się 12.07.2014 r. o godz. 8,30 na torze slalomowym w Wietrznicy. Organizator
przewiduje dla grupy wiekowej 2004 i młodsi trasę na płaskiej wodzie długości ok. 60-80 m, 8 do 10
bramek. Natomiast pozostałe grupy startują na całej trasie toru slalomowego w Wietrznicach. W
przypadku dużej ilości uczestników przewidziany jest 1 przejazd w slalomie.
6. Uczestnictwo i warunki bezpieczeństwa: W zawodach uczestniczą członkowie UKS posiadający
ważną legitymację szkolną, badania lekarskie. Organizator nie ubezpiecza uczestników regat.
Organizator zabezpiecza pomoc ratowniczą na trasie oraz pierwszą pomoc w nagłych wypadkach.
7. Zgłoszenia: ilość zawodników, rok urodzenia, konkurencja, w której zawodnik startuje
przyjmowane będą na adres : bogdan.ok@op.pl do 6.07. 2014 r.
8. Nagrody: W konkurencjach indywidualnych w slalomie i sprincie za zajęcie trzech pierwszych
miejsc medale. W punktacji drużynowej za zajęcie trzech pierwszych miejsc pamiątkowe puchary.
Przewidziana jest nagroda dla najmłodszych uczestników zawodów.
9. Komisja sędziowska: pełny skład komisji sędziowskiej wyznaczy KS PZKaj, a pierwsza odprawa
odbędzie się 12.07.2014 r. o godz. 9,30 w świetlicy na Stadionie Kajakowym Wietrznice w Zabrzeży.
10. Zasady punktacji: Do punktacji drużynowej (slalom) liczonych będzie pierwszych 10 zawodników
w każdej konkurencji według następującej punktacji: I miejsce 20 pkt. II – 15, III – 10 , IV – 7, V –
6,VI – 5, VII – 4, VIII – 3, IX – 2, X – 1.
9. Postanowienia końcowe: Pobierana będzie opłata startowa w wysokości 10 ,00 zł. od zawodnika w
dniu rozpoczęcia regat z przeznaczeniem na wyżywienie. Zawody odbywają się zgodnie z
regulaminem PZK. Interpretacja niniejszej zapowiedzi należy do organizatorów i sędziego głównego
regat. Wszyscy uczestnicy zawodów powinni być ubezpieczeni. Wszyscy uczestnicy zawodów
powinni rywalizować nie narażając siebie i innych na niebezpieczeństwo.

