Otwarte Długodystansowe Mistrzostwa Śląska w Kajakarstwie
TERMIN, MIEJSCE
01.05.2019 R. Czechowice-Dziedzice ul. Nad Wisłą 9

ORGANIZATOR
Śląski Związek Kajakowy, MKS Czechowice-Dziedzicem, Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice
602615926, 501220567

UCZESTNICTWO
- zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, potwierdzenie umiejętności pływania.
- być zgłoszonym w Polskim Związku Kajakowym lub wojewódzkim Związku Kajakowym
- zawodnicy kategorii dzieci startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych, pozostali
zawodnicy według zalecenia sędziego głównego.
-konkurencja dochodzi do skutku przy udziale trzech osad, jeśli wyścig zostanie
odwołany pozostali zgłoszeni zawodnicy mogą wystartować w kategorii starszej w konkursie lub
w młodszej poza konkurencją.
-w zależności od ilości zgłoszeń wyścigi mogą być na starcie łączone (wspólny start).

KONKURENCJE MISTRZOWSKIE
K-1, C-1seniorek, seniorów rocznik 2000 i star(sze/si) 5000 m
K-1, C-1 juniorek, juniorów rocznik 2001 - 2002 5000 m
K-2, C-2 seniorek, juniorek/seniorów, juniorów rocznik 2000 i star(sze/si) 5000 m
K-1, C-1, juniorek mł., juniorów mł.. rocznik 2003 - 2004 5000 m
K-2, C-2, juniorek mł., juniorów mł.. rocznik 2003 - 2004 5000 m
K-1, C-1, młodziczek, młodzików rocznik 2005 - 2006 2500 m
K-2, C-2, młodziczek, młodzików rocznik 2005 - 2006 2500 m
MK-1, MC-1 i C-1, dzieci chłopców rocznik 2007 - 2009 1250 m
MK-1, dzieci dziewcząt rocznik 2007 - 2009 1250 m

SPRAWY ORGANIZACYJNE
- odprawa kierowników i ekip komisji sędziowskiej odbędzie się o godz. 10:15 start, 11:15
- numery startowe zabezpieczają kluby
- zgłoszenia imienne wraz na listą zbiorczą przesłać do dnia 24.04.2019 g. 24:00 na adres email
mkskajak@wp.pl
- obsadę sędziowską wyznacza Kolegium Sędziów Śląskiego Związku Kajakowego.
- dekoracja po zakończeniu wyścigów
- cztery nawroty będą oznaczone pomarańczowymi bojami
- sprawy nieujęte w niniejszej zapowiedzi reguluje Regulamin wyścigów kajakarstwa klasycznego
PZKaj
- program zostanie wysłany email na adres nadawcy zgłoszenia i Kolegium Sędziów

OPŁATY
Za zgłoszenie zawodnika do konkurencji mistrzowskich w/g listy zbiorczej- 10,00zł
Za każda z listy zbiorczej po terminie- 30,00zł
Wadium do protestu: 100 zł
Wadium do odwołania: 200 zł
( opłat startowe nie dotyczą ekip z poza województwa Śląskiego)
UWAGA: Zgodnie z pkt. 5.3.2 aktualnego regulaminu wyścigów kajakarstwa klasycznego, kierownicy
ekip muszą dostarczyć oryginały podpisanych list zbiorczych / ze stosownym oświadczeniem/ przed
rozpoczęciem odprawy technicznej, mimo wcześniejszego wysłania listy drogą elektroniczną.

