Otwarte Mistrzostwa Śląska w Kajakarstwie
TERMIN,

MIEJSCE

23.06.2019 r. / niedziela /

Katowice – ul. Trzech Stawów 10

ORGANIZATOR
Śląski Związek Kajakowy ,

UKS-4 Katowice

tel. 606 627 155

UCZESTNICTWO
Zawodnicy kategorii młodzików i dzieci mogą wystartować w dwóch konkurencjach.
- zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, potwierdzenie umiejętności pływania.
- być zgłoszonym w Polskim Związku Kajakowym lub Okręgowym Związku Kajakowym
- zawodnicy kategorii dzieci startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych,
pozostali zawodnicy według zalecenia sędziego głównego,
-konkurencja dochodzi do skutku przy udziale trzech osad,
-w przypadku zgłoszenia (w terminie) do konkurencji więcej niż 9 osad zostaną rozegrane eliminacje.

KONKURENCJE MISTRZOWSKIE
K-1, C-1 (seniorek + juniorek), (seniorów + juniorów)
rocznik 2002 i star(si/sze)
K-2, C-2 (seniorek + juniorek), (seniorów + juniorów)
rocznik 2002 i star(si/sze)
K-1, K-2, C-1, C-2 juniorek mł., juniorów mł.
rocznik 2003 - 2004
K-1, K-2, C-1, K-4 młodziczek, młodzików
rocznik 2005 - 2006
MK-1, K-2,K4 dzieci dziewcząt, dzieci chłopców
rocznik 2007- 2009
MC1/C-1, dzieci dziewcząt i chłopców (jeden wyścig)
rocznik 2007- i młodsi
C-2 młodzicy i dzieci dziewcząt i chłopców (jeden wyścig) rocznik 2005 i młodsi
KONKURENCJE PROMUJĄCE KAJAKRSTWO
MK-1 200m dzieci dziewczęta
rocznik 2009 – i młodsze
MK-1 200m dzieci chłopcy
rocznik 2009 – i młodsi
K-4
500m kobiet
reprezentacje klubowe
open
K-4
500m mężczyzn
reprezentacje klubowe
open
K-1
500m weteranek
rocznik 1984 i starsze
K-1
500m weteranów
rocznik 1984 i starsi
C-1
500m weteranów
rocznik 1984 i starsi

500m
500m
500m
500m
500m
500m
500m

SPRAWY ORGANIZACYJNE
- odprawa kierowników i ekip komisji sędziowskiej odbędzie się o godz. 930 start 1100
- numery startowe zabezpieczają kluby
- zgłoszenia na listach zbiorczych dostarczyć do dnia 19.06.2019/ na uks4katowice@vp.pl
- komisję sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów Śl.Z.Kaj.
- zgodnie z art. 5.3.2 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.

OPŁATY
Opłata startowa 10,-zł wg listy zbiorczej, nie dotyczy kat wiekowej dzieci i ekip spoza woj.
śląskiego
Wadium do protestu: 100 zł

NAGRODY
Za miejsca I, II, III indywidualnie medale
Inne nagrody wg sponsorów .

Organizator
Śląski Związek Kajakowy
UKS 4 Katowice

