
MIĘDZYNARODOWE REGATY UKS  W SLALOMIE KAJAKOWYM 

                                         

1. Organizator, miejsce i termin: Organizatorem zawodów jest KS Start Nowy Sącz, LUKS 

Wietrznice. Partnerem jest NOZK Nowy Sącz. Zawody odbędą się  na rzece Dunajec na torze 

slalomowym Stadionu Kajakowego Wietrznice w Zabrzeży, w dniu  13.07.2019 r. 

 

2. Konkurencje, dystans, liczba osad:  

a) C-1 młodzików rocznik 2005-2006, 2007 i młodsi, K-1 rocznik 2005-2006, 2007 i młodsi 

b) C-1 młodziczek, K-1 rocznik 2005-2006, 2007 i młodsze 

c) C-2  MIX 

d) Debiuty ( na torze rozbiegowym dla rozpoczynających treningi będzie 4-6 bramek)  

Do każdej konkurencji klub może zgłosić dowolną liczbę osad. Zawodnik, zawodniczka może 

startować  w dwóch konkurencjach i mixtach. 

 

3. Trasa slalomu: Ustawiana zgodnie z regulaminem PZKaj. Projektantem  trasy jest przedstawiciel 

organizatora. 

 

4. Ramowy program, sposób przeprowadzenia zawodów:  

O końcowy rezultacie zdecyduje lepszy wynik z dwóch przejazdów,  

Szczegółowy program minutowy zostanie wręczony kierownikom drużyn na pierwszej odprawie z 

sędzią głównym w dniu 13 lipca 2019 o godz. 9.00. 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym Regulaminem Slalomu Kajakowego 

PZKaj. 

 

5. Uczestnictwo: Prawo startu w zawodach mają zawodnicy /czki/ posiadający legitymację 

zawodniczą lub licencję PZK gdzie będzie określona przynależność klubowa, spełniający warunki 

wiekowe - roczniki: 2005 i młodsi legitymujący się dokumentem  tożsamości ze zdjęciem, 

aktualnymi badaniami lekarskimi i posiadający kartę pływacką, lub odpowiedni wpis w zgłoszeniu do 

zawodów. Zawodnicy muszą być ubezpieczeni przez macierzyste kluby. 

Zawodnik /czka/ 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 /czki uczestniczący w wyścigach, muszą nosić: kask 

ochronny i kamizelkę asekuracyjną /piersiowo-plecową. 

6. Zgłoszenia: na e - mail: rejo1@o2.pl  tel: 603993740 do dnia 11 lipca 2019 roku 

 

7. Miejsce i termin odprawy: Pierwsza odprawa komisji sędziowskiej odbędzie się 13.07.2019 r.                        

o godz. 9.30 na Stadionie Kajakowym Wietrznice w Zabrzeży. 

 

8. Opłaty: za każdą  startującą osadę wynosi 20 zł  (pod rygorem nie dopuszczenia osady do startu). 

Opłata pobierana będzie w dniu zawodów przez organizatora 

 

9. Nagrody: W konkurencjach indywidualnych za zajęcie: 

1, 2 i 3 miejsca medale. Przewiduje się indywidualne nagrody ufundowane przez sponsorów. 

Podczas ceremonii wręczania medali, zawodników obowiązuje bezwzględnie ubiór sportowy. 

Zawodnik, który nie zgłosi się po odbiór medalu na podium - medalu nie otrzyma. 

 

10. Uwagi końcowe: Zawody są przeprowadzane przez sędziów, obsługę techniczną bez 

wynagrodzenia w formie wolontariatu. Opłata startowa zostanie przeznaczona na zakup kiełbasy oraz 

napojów na grilla. 

Wszelkie sprawy związane z zakwaterowaniem 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. 

 

Prezes LUKS Wietrznice       Partnerzy:  

Grzegorz Danek 


