Finał Międzynarodowego Pucharu Polski i Pucharu Europy we Freestyle’u Kajakowym
w ramach Beaver River Games Jelenia Góra 25-27.09.2015

Termin, miejsce, organizator:
Międzynarodowy Puchar Polski i Puchar Europy we Freestyle’u Kajakowym odbędą się w dniach 2527.09.2015 w Jeleniej Górze (rzekaBóbr). Zawody zostaną rozegrane w formacji
stworzonej specjalnie na czas trwania zawodów. Organizatorem z upoważnienia Polskiego Związku
Kajakowego jest Karkonoski Klub Kajakowy oraz STW Bałtyk Gdynia.
Uczestnictwo:
Prawo startu mają zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni. Zawodnicy zrzeszeni, posiadający licencję PZKaj muszą
posiadać aktualne badania lekarskie oraz dokument poświadczający umiejętność pływania (wpis do licencji,
karta pływacka, lub oświadczenie). Zawodnicy niezrzeszeni zobowiązani są do posiadania zaświadczenia
lekarskiego (np. od lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach sportowych,
we Freestyle kajakowym, kartę pływacką (lub poświadczenie umiejętności pływania). Zawodnicy
niezrzeszeni, niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców, lub prawnych opiekunów na udział w tych
zawodach. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność, co muszą potwierdzić podpisem na
oświadczeniu.
Uczestnicy startują na własnym sprzęcie, do startu dopuszczone będą kajaki spełniające wymogi regulaminowe
(organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt startujących).
Kontrola sprzętu odbędzie się w dniu 26.09.2015 w miejscu wskazanym przez organizatora.
Konkurencje rozgrywane w ramach Międzynarodowego Pucharu Polski we Freestyle’u:
K-1M OPEN mężczyźni Senior (2000r. i starsi) juniorzy razem z seniorami.
K-1K OPEN kobiety Senior (2000r. i starsze) juniorki razem z seniorkami
Eliminacje zawodów rozegraną będą według systemu „session” z limitem czasu 15 minut na każdą grupę po 5
kajakarzy.
Procedura startu w eliminacjach:
W każdej grupie zostaje ustalona kolejność startu według numerów startowych. Każdy z kajakarzy jednorazowo
może wejść do odwoju na 30 sekund, po czym musi ustąpić miejsca następnemu w kolejce. Jeżeli zawodnik
wypadnie z odwoju przed wykorzystaniem limitu 30 sekund, do odwoju wchodzi kolejny zawodnik w
kolejności. Limit czasu na grupę eliminacyjną to 15 minut. Oznacza to, że każdy zawodnik może wejść
wielokrotnie do odwoju i wykonywać wiele różnych ewolucji o ile nie przekroczy limity 30 sekund na
pojedyncze wejście i będzie startował zgodnie z kolejnością startu.
Finały:
Półfinały i finały wszystkich konkurencji rozgrywane będą według obowiązującego regulaminu ICF we
Freestyle’u Kajakowym.
Ocenianie figur:
Figury oceniane będą według obowiązującego regulaminu ICF we Freestyle’u Kajakowym.
Konkurencje rozegrane w ramach Pucharu Europy we Freestyle’u Kajakowym:
K1M mężczyźni seniorzy (1996r. i starsi)
K1K kobiety seniorki (1996r i starsze)
K1JM mężczyźni juniorzy (2000r- 1997r)
K1JK kobiety juniorki (2000r-1997r)
C1 kanadyjki kobiety i mężczyźni razem (2000r i starsi)
Zmagania Pucharu Europy rozegrane zostaną w całości według obowiązującego regulaminu ICF
Freestyle’u Kajakowego.
Klasyfikacja generalna Międzynarodowego Pucharu Polski i Pucharu Europy.
Zawodnicy startujący w zawodach Międzynarodowego Pucharu Polski za uzyskane miejsca zdobywają punkty
rangowe do klasyfikacji generalnej Pucharu, do której zaliczone są wyniki z pierwszej imprezy rozegranej w
ramach Strawberry Kayak Games.
Według przelicznika:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Miejsce 100 pkt
Miejsce 95 pkt
Miejsce 90 pkt
Miejsce 89 pkt
Miejsce 88 pkt
Miejsce 87 pkt, itd…

Zawodnicy startujący w zawodach Pucharu Europy za uzyskane miejsca zdobywają punkty rangowe do
klasyfikacji generalnej Pucharu zgodnie z regulaminem Pucharu Europy.
Podczas ceremonii medalowej przedstawione zostaną również wyniki końcowe klasyfikacji generalnej
Międzynarodowego Pucharu Polski i Pucharu Europy.

Imprezy towarzyszące:
W ramach upowszechniania kajakarstwa będą rozgrywane również konkurencje dodatkowe według osobnego
regulaminu, który zostanie ogłoszony podczas odprawy technicznej.
Sposób przeprowadzenia zawodów:
W ramach zawodów prowadzona będzie klasyfikacja z uwzględnieniem zawodników zagranicznych (Puchar
Polski i Puchar Europy).
Aby kategorie odbyła się musi wziąć w niej udział:
co najmniej 5 zawodników w kategorii K1M (nawet z jednego klubu), w pozostałych co najmniej 4 zawodników
(nawet z jednego klubu). Jeżeli nie ma wystarczającej liczby zawodników do przeprowadzenia konkurencji,
zawodnikom wolno startować w starszej kategorii wiekowej tej samej płci, a w C1 z K1.
Ramowy program zawodów:
Zawody rozgrywane są w ciągu kolejnych 2 dni:
I dzień (sobota 26.09) eliminacje, półfinały we wszystkich konkurencjach oraz imprezy towarzyszące.
II dzień (niedziela 27.09) finały wszystkich konkurencji oraz konkurencje pokazowe-dodatkowe
Zgłoszenia, losowanie, odprawa:
Zgłaszanie na obowiązujących formularzach (zał.1) z potwierdzeniem opłaty startowej, należy dokonać drogą
elektroniczną na adres e-mail: czaplickifun@gmail.com w terminie do dnia 20.09.2015(za termin
zgłoszenia uważa się termin wpływu zgłoszenia do organizatora).
Odprawa techniczna i losowanie kolejności startów odbędą się w miejscu zawodów w dniu 26.09.2015
(sobota) o godzinie 9:00.
Każdy z zawodników może wziąć udział zarówno w Międzynarodowym Pucharze Polski, jak i w Pucharze
Europy.
Międzynarodowy Puchar Polski – OPŁATY:
Opłatę startową w wysokości 100,00zł (przy starcie danego zawodnika w jednej kategorii), dodatkowe 50,00 zł
za start w każdej następnej kategorii (w ramach Pucharu Polski) od osoby, należy dokonać na konto
organizatora:
ING BANK SA Jelenia Góra 36 1050 1751 1000 0023 2171 6165 w terminie do 20.09.2015.
Opłata startowa po terminie wynosi 120 zł i dodatkowe 60 zł za każdą kolejną kategorię.
Wysokość kaucji za numery startowe, zostanie podana na odprawie.
Vadium za protest 10-krotna wysokość diety. Vadium za odwołanie 20-krotna wysokość diety.
Puchar Europy –OPŁATY:
Opłatę startową w wysokości 50 euro (przy starcie danego zawodnika w jednej kategorii), dodatkowe 25 euro za
start w każdej następnej kategorii (w ramach Pucharu Europy) od osoby należy dokonać na konto organizatora:
ING BANK SA Jelenia Góra 36 1050 1751 1000 0023 2171 6165 w terminie do 20.09.2015.
Opłata startowa po terminie wynosi 60 euro i dodatkowe 30 euro za każdą kolejną kategorię.
Wysokość kaucji za numery startowe, zostanie podana na odprawie.
Vadium za protest 10-krotna wysokość diety. Vadium za odwołanie 20-krotna wysokość diety.

Świadczenia wobec uczestników:
W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
- nocleg (miejsce na polu biwakowym z dostępem do WC i kuchni turystycznej) na terenie obiektu
„Agroturystyka Przystań Pilchowice” (15 minut jazdy samochodem od miejsca rozegrania zawodów)
- posiłek regeneracyjny w sobotę (26.09) i niedzielę (27.09) w miejscu rozegrania zawodów.
- pamiątkową koszulkę wydarzenia.

Nagrody:
Nagrody w postaci Smartfonów i akcesoriów z rodziny Xperia TM zapewnia sponsor główny cyklu
Międzynarodowego Pucharu Polski we Freestyle’u Kajakowym marka SONY XPERIA TM.
Lista nagród Puchar Polski w kategoriach K1M OPEN i K1K Open
1. SMARTFON SONY XPERIA
2. SMART IMAGING STAND
3. SELFIE STICK
•

KLASYFIKACJA GENERALNA Międzynarodowego Pucharu Polski

Lista nagród K1M OPEN i K1K OPEN
1. SMARTFON SONY XPERIA
2. SMART IMAGING STAND
3. SELFIE STICK

PUCHAR EUROPY WE WSZYSTKICH KATEGORIACH: (K1M, K1K, K1JM, K1JK, C1)
1.
2.
3.

SMARTFON SONY XPERIA
SMART IMAGING STAND
SELFIE STICK

RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW:
25.09.2015 (Piątek)
10:00 – 20:00 Treningi oficjalne.
20:00- 21:00
Rejestracja zawodników
26.09.2015 (Sobota)
8:30-10:00
Rejestracja zawodników w biurze zawodów.
10:00
Uroczyste otwarcie zawodów.
11:00 – 18:00 eliminacje i półfinały we wszystkich kategoriach.
19:00-20:00 Freestyle Battle (pokazowe zawody freestyle’u kajakowym w basenie na ulicy Bankowej w
Jeleniej Górze)
27.09.2015 (Niedziela)
10:00- 16:00 Finały wszystkich kategorii.
16:00-17:00 wręczenie nagród, zakończenie zawodów.

