
1. Organizator / Organizer:  
Krakowski Klub Kajakowy.  
 
2. Miejsce i termin / Place and date:  
Tor  slalomowy w Kraków  05-06.09.2020 / Canoe Course in Kraków  05-06.09.2020 
 
4. Konkurencje / Competitions:  
K-1M, C-1M, C-2MIX Open, K-1W, C-1W -  U14, U16, U18, U23 
I dzień - 5.09.2020r.  
   – przejazd kwalifikacje /  qualifying run: C-1K, C-1M, K-1K, K-1M,   
   – finał B i finał A: C-1K, C-1M, K-1K, K-1M, C-2 Mixed  
II dzień – 6.09.2020r.  
   – przejazd kwalifikacje /  qualifying run: C-1K, C-1M, K-1K, K-1M,  
   – finał B i finał A: C-1K, C-1M, K-1K, K-1M, C-2 Mixed 
Opis i mapkę trasy, organizator poda na pierwszej odprawie technicznej z sędzią głównym, która   
odbędzie się 04.09.2020. o godz. 19:15 namiocie gilowym na terenie OSiR Kolna  
Track description and maps will be provided by the organiser during the first technical briefing with the 
main referee, which will take place on 04.09.2020. at 19:15 in the grill tent in the Kolna Sports and 
Recreation Centre 
 
5. Zgłoszenia / Entry:  
Zgłoszenia dokonywane są na stronie internetowej http://ecajuniorslalomcup.eu/entries-krakow 
do  02.09.2020 do godz. 24:00  
wszelkie informacje: e-mail: biuro@kolna.pl tel. +48-510-132-250, 
Registration can be done through http://ecajuniorslalomcup.eu/entries-krakow 
Deadline: 02.09.2020, 24:00  
Any further inquiries: e-mail: biuro@kolna.pl tel. +48-510-132-250 
 
7. Zasady punktacji / . Scoring rules:   
Według regulaminu ICF / according to ICF regulations 
 
8. Odprawa techniczna / Technical briefing: 
Pierwsza odprawa komisji 04.09.2020. o godz. 19:15 namiocie gilowym na terenie OSiR Kolna / First 
board briefing will take place on 04.09.2020. at 19:15 in the grill tent in the Kolna Sports and Recreation 
Centre. 
 
9. Opłaty / Entry fees: 
opłata za zgłoszenie osady do zawodów wynosi: 
40 Euro / fee for crew registration: 40 Euro 
depozyt za numerki 50 Euro / deposit for the bibs: 50 Euro 
 
10. Noclegi / Accommodation : 
W sprawie noclegów prosimy kontaktowac się z: 
Jadwigą Profic 
e-mail: hotel@kolna.pl or jadwiga.profic@kolna.pl 
Tel: +48 512-482-604 
Accommodation for teams – please contact with: 
Jadwiga Profic 
e-mail: hotel@kolna.pl or jadwiga.profic@kolna.pl 
phone: +48 512-482-604 
address: Hotel KOLNA *** , 2 Kolna Street, 30-381 Cracow 
website: www.kolna.pl 
We will help you find a safe hotel.  
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