MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW - REGULAMIN ZAWODÓW

1. Organizator, termin i miejsce:
Na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego Mistrzostwa Polski Weteranów organizowane są
zgodnie z terminem i miejscem określonym w kalendarzu zawodów na dany rok
2. Liczba zawodników:
Do każdej konkurencji można zgłosić dowolną liczbę osad. Zawodnik może startować w dwóch
konkurencjach.
3. Trasa slalomu:
Ustawiana zgodnie z regulaminem PZKaj
4. Konkurencje:
a) kajaki jednoosobowe slalomowe K-1
b) kanadyjki jednoosobowe slalomowe C-1
c) kanadyjki dwójki slalomowe C-2
Uwaga: - sprzęt winien spełniać wszystkie wymogi określone regulaminami slalomu PZKaj i ICF
Konkurencje, dystans, liczba osad:
a) K-1, slalom indywidualny mężczyzn kategorie wiekowe: 36 - 55 lat, 56 i starsi
b) C-1, slalom indywidualny mężczyzn kategoria wiekowa 36 lat i starsi
c) C-2 slalom indywidualny może być osada mieszana; kategoria wiekowa 36 lat i starsi
d) K-1 - slalom indywidualny kobiet; kategoria wiekowa 36 lat i starsze
5. Ramowy program, sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawody rozegrane będą w ciągu 1 dnia, szczegółowy program minutowy zostanie ustalony na
pierwszej odprawie z sędzią głównym.
Mistrzostwa Polski zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym Regulaminem Slalomu
Kajakowego PZKaj. Rozegrane zostaną dwa przejazdy - liczy się wynik lepszego przejazdu.
6. Uczestnictwo:
Prawo startu w Mistrzostwach Polski Weteranów w Slalomie Kajakowym, mają zawodnicy
/czki/, spełniający warunki wiekowe / w danym roku skończyli 36 lat i starsi /, nie są czynnymi
zawodnikami minimum od 2 lat, legitymują się dokumentem tożsamości ze zdjęciem, aktualnymi
badaniami lekarskimi , posiadają kartę pływacką, lub ci, którzy złożą oświadczenie o braku
przeciwwskazań lekarskich i umiejętności pływania według załączonego poniżej wzoru.
Zawodnik / czka/ musi zgłosić się na starcie na 5 minut przed swoim wyznaczonym czasem
startu.
7. Zgłoszenia: imienne, należy wysłać na adres: Nowosądecki Okręgowy Związek Kajakowy
w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Bema 35, Tel: 603993740 email: rejo1@o2.pl lub
osobiście w dniu zawodów do biura - godz. 1430 w miejscu rozgrywania regat .
Zawodnicy /czki/ zobowiązani są zabezpieczyć łodzie zgodnie z wymogami „Regulaminu
Slalomu Kajakowego“ PZKaj i ICF. Wszyscy zawodnicy /czki/ uczestniczący w wyścigach,
muszą nosić: kask ochronny i kamizelkę asekuracyjną /piersiowo-plecową/.
8. Opłata startowa: Wpłaty proszę dokonać na konto NOZK
Nr 1720 3000 4511 1000 0003 8315 90. Minimalna kwota 20 zł

Oświadczenie
Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………… urodzony/a
……………………………….. w …………………. legitymujący/a się dowodem osobistym
………………………………………. oświadczam, że nie mam przeciwwskazań lekarskich
do startu w zawodach slalomu kajakowego, posiadam umiejętność pływania oraz staruję
w Mistrzostwach Polski Weteranów w Slalomie Kajakowym w dniu 27.08.2016 r. na własną
odpowiedzialność.

Wietrznice 27.08.2016 r.

………………………………
/ czytelny podpis/

