
  
V Drzewickie Slalomy  1 czerwca 2019r     

 

1. Organizator:  
- organizatorem zawodów jest  LKK Drzewica, Miasto Drzewica,  

2. Nazwa i rodzaj zawodów:  

• V Drzewickie Slalomy 2019 -  regaty kajakarstwa slalomowego 

3. Miejsce i termin:  
 
- Tor slalomowy w Drzewicy, 1 czerwca   2019 r.  

4. Konkurencje, liczba osad:  

Slalom 
Zawody rozegrane zostaną w następujących konkurencjach na nowym torze:  
- K-1, C-1, C-2 – mężczyzn: open i młodzików,  
- K-1 , C-1 – kobiet: open i młodziczek,  

 
Rozgerane zostaną równiez zawody na starym torze: 
K-1  – mężczyzn: kategoria dzieci  -  indywidualnie,  
K-1  – kobiet: kategoria dzieci -indywidualnie 

 
Do zawodów kluby mogą zgłosić dowolną liczbę osad. 
 

5. Ramowy program, sposób przeprowadzenia zawodów:  

System rozgrywania regat: dwa przejazdy kwalifikacyjne w konkurencjach indywidualnych 
Szczegółowy program minutowy zostanie wręczony kierownikom drużyn na pierwszej odprawie z 
sędzią głównym w dniu 1 czerwca  2019r o godz. 10.00  na torze slalomowym 
 w Drzewicy.. 
 
6. UCZESTNICTWO:  

Prawo startu w V Drzewickich Slalomach w Slalomie Kajakowym, mają zawodnicy (mężczyźni i 
kobiety),  legitymujący się licencją zawodniczą PZKaj z aktualnymi badaniami lekarskimi i posiadający 
kartę pływacką, lub odpowiedni wpis w licencji. Zawodnicy mogą startować w dwóch konkurencjach 
indywidualnych. Zawodnik musi zgłosić się na starcie na 5 minut przed swoim wyznaczonym czasem 
startu. 
Kluby zobowiązane są zabezpieczyć zawodników i łodzie zgodnie z wymogami Regulaminu Slalomu 
Kajakowego PZKaj i ICF. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w wyścigach, muszą nosić: kask 
ochronny i kamizelkę asekuracyjną /piersiowo-plecową/. 
Zawodnicy winni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby. 
Obowiązkowa kontrola sprzętu – mierzenie i ważenie łodzi, sprawdzanie wyporności kamizelek 
asekuracyjnych, będzie prowadzone podczas regat. Wskazany przez komisję sędziowską 
zawodnik, musi się zgłosić do kontroli, a niespełnienie wymogów regulaminowych karane będzie 
dyskwalifikacją. 

7. Miejsce i termin losowania:  
-   zgłoszenia do 28.05.2019 r  na e-mail biuro@lkkdrzewica.pl na drukach obowiązujących zgodnie 

z Regulaminem Slalomu Kajakowego . 

mailto:biuro@lkkdrzewica.pl


- losowanie odbędzie się 30.05.2019 r. o godz.1700 w budynku LKK Drzewica, ul. Fabryczna 18, 
Drzewica. 

 Losowanie przeprowadzone zostanie przez „Komisję“ powołaną przez KS-PZKaj spośród sędziów 
powołanych w skład komisji sędziowskiej. W losowaniu musi uczestniczyć kierownik techniczny 
mistrzostw. Losowanie przeprowadzone zostanie przy uwzględnieniu reprezentowanego przez 
zawodnika poziomu sportowego wykładnik: aktualnie posiadana klasa sportowa, uzyskana w slalomie / 
to znaczy - najpierw startuje grupa najsłabszych „I“, następnie średnich „II“, a na końcu najlepszych 
„III“. 
8. TRASA SLALOMU:  
Ustawiana zgodnie z regulaminem PZKaj.. Opis trasy slalomu (mapka) zostanie przedstawiona 
kierownikom ekip podczas pierwszej odprawy technicznej  z sędzią głównym. 

9. Zasady punktacji:  
− punktacja drużynowa Drzewickich Slalomów zgodnie z punktacją PZKaj. 

Lok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
PKT 20 16 13 10 8 6 4 3 2 1 
 

10. Nagrody:  
   

    -    wykaz nagród organizator przedstawi na pierwszej odprawie  kierowników drużyn.  
    -   punktacja drużynowa Drzewickich Slalomów –puchary za miejsca 1-3 
    -   nagroda dla najmłodszego zawodnika i najmłodszej zawodniczki regat 
    -   słodkie upominki dla każdego zawodnika 
Podczas ceremonii wręczania medali, zawodników obowiązuje bezwzględnie ubiór sportowy. 
Zawodnik, który nie zgłosi się po odbiór (dyplomu, nagrody, medalu) na podium – (dyplomu, 
nagrody medalu) nie otrzyma. 

11. Komisja sędziowska:  
- skład komisji sędziowskiej powoła KS-PZKaj.  
Pierwsza odprawa komisji sędziowskiej odbędzie się 1 czerwca  2019 r. o godz.9.30 przy torze 
slalomowym w Drzewicy 

12. Opłaty: 
     -    opłata startowa wynosi 20,00 zł od zgłoszonej osady (pod rygorem nie dopuszczenia osady do 
startu). Opłata pobierana będzie w dniu zawodów. 
Wadium za złożony protest w czasie zawodów wynosi 100 zł. 

13. Uwagi końcowe: 
-  Wszelkie sprawy związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem zawodników, kluby załatwiają i 
pokrywają we własnym zakresie. Do ewentualnych spraw, które nie są omówione niniejszą 
zapowiedzią, a mogą mieć miejsce w czasie rozgrywania zawodów, mają zastosowanie odpowiednie 
punkty Regulaminu Slalomu Kajakowego PZKaj.,  Pucharu Polski „ Regulamin zawodów na 2019 rok” 
 


