
 

 

PROGRAM ZAWODÓW 
XIV PUCHAR BURMISTRZA  

MIASTA I GMINY SZCZAWNICA 
LIGA MŁODZIKÓW  

REGATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SLALOMIE 
KAJAKOWYM 

  
  
  

SOBOTA, 29.06.2019 r.  
  
9.00 − odprawa kierowników drużyn  
9.30 − odprawa sędziów  
10.30 − start do konkurencji:  
− C1 chłopców, rocznik 2001 - 2004  
− C1 chłopców, rocznik 2005 i młodsi  
  - K1 dziewcząt, rocznik 2001 − 2004  
− K1 dziewcząt, rocznik 2005 − 2006  
− K1 dziewcząt, rocznik 2007 i młodsze 
 
− C2 mix, rocznik 2001 - 2004  
− C2 mix, rocznik 2005 i młodsi  
 
 

I i II przejazd  
  
12.30 − start do konkurencji:  
 
− K1 chłopców, rocznik 2001 − 2004  
− K1 chłopców, rocznik 2005 − 2006  
− K1 chłopców, rocznik 2007 i młodsi  
− C1 dziewcząt, rocznik 2001 - 2004  
− C1 dziewcząt, rocznik 2005 i młodsze  
 
 

I i II przejazd  
Zakończenie zawodów ok. 30 min po zakończonej konkurencji  
 
 



 

 

 
 

XIII PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA 
LIGA MŁODZIKÓW II RZUT 

REGATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SLALOMIE KAJAKOWYM 
SZCZAWNICA 30.06.2018 

  
1. Organizator:  
 - KS „Pieniny” Szczawnica; Miasto i Gmina Szczawnica  
  
2. Miejsce i termin:  
- 29 czerwca 2019 r.  
- rzeka Dunajec obok przystani kajakowej KS „Pieniny” Szczawnica.  
- pierwsza odprawa kierowników drużyn odbędzie się 29.06.2019 r. o godz. 9.00 w biurze Klubu ,  
ul. Pienińska 13, Szczawnica  
- odprawa komisji sędziowskiej odbędzie się 29.06.2019 r. o godz. 9.30 w biurze Klubu ,  
 ul. Pienińska 13, Szczawnica  
  
3. Konkurencje i sprzęt:  
- zawodnicy startują na dowolnych kajakach, mogą wystartować w dwóch konkurencjach,  
osobno chłopcy, osobno dziewczęta, w następujących grupach wiekowych:  
- C1 chłopców, rocznik 2001-2004;  
- C1 chłopców, rocznik 2005 i młodsi;  
- K1 dziewcząt, rocznik 2001-2004;  
- K1 dziewcząt, rocznik 2005-2006;  
- K1 dziewcząt, rocznik 2007 i młodsze;  
- C2 mix, rocznik 2001-2004;  
- C2 mix, rocznik 2005 i młodsi;  
- K1 chłopców, rocznik 2001-2004;  
- K1 chłopców, rocznik 2005-2006;  
- K1 chłopców, rocznik 2007 i młodsi;  
- C1 dziewcząt, rocznik 2001 - 2004  
- C1 dziewcząt, rocznik 2005 i młodsze;  
 
 
 
W przypadku złej aury lub dużej ilości zgłoszonych osad, organizator zastrzega możliwość rozegrania  
jednego przejazdu o czym powiadomi na I odprawie kierowników drużyn 
4. Nagrody:  
− Pamiątkowe statuetki, puchary i medale  
- Szczegółowy wykaz nagród przedstawi organizator na pierwszej odprawie kierowników  
  
5. Zgłoszenia:  
− zgłoszenia do 27.06.2019 r. do godz. 15.00 kierować na adres Klub Sportowy "Pieniny",  
ul. Pienińska 13, 34-460 Szczawnica, e-mail: kspieniny@op.pl , zgodnie ze wzorem przewidzianym  
przez regulamin PZKaj  
5. Losowanie:  
− losowanie odbędzie się w siedzibie Klubu 27.06.2019 r. o godz. 18.00 
 6. Dokumentacja zawodników  
- dokumentacja zawodników biorących udział w zawodach wraz z listą zbiorczą winna zostać  
dostarczona Sędziemu Głównemu, najpóźniej na pierwszej odprawie z Kierownikami Drużyn  
 



 

 

 7. Opłaty:  
− opłata za zgłoszoną osadę wynosi 20zł  od młodzika i 30zł od juniora i będzie wyegzekwowana przez 
organizatora pod rygorem skreślenia z listy startowej.  
Wpłaty należy dokonać na konto klubu: 39 1020 3466 0000 9402 0086 9347.  
Zawodnicy zagraniczni opłata startowa 10 euro. 


