
IV MIĘDZYNARODOWE REGATY UKS W SLALOMIE KAJAKOWYM  
 

1. Organizatorzy:  

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wietrznice”  

2. Termin:  

11.07.2020 r 

3. Miejsce zawodów slalomowych:  

Rzeka Dunajec stadion kajakowy Wietrznice - Zabrzeż   

4. Roczniki:   

2006, 2007, 2008 i młodsi 

Konkurencje: 

2006/2007 – K-1M; K-1K;  

2008 i młodsi – K-1M;K-1K;  

2006 i młodsi– C1M; C1K  

2006 młodsi – K1M premiery, K1K premiery 

W slalomie kajakowym zawodnicy startują na mini kajakach lub kajakach slalomowych. Kluby mogą zgłosić 

dowolną liczbę osad /zawodników/. W premierach mogą startować zawodnicy, którzy rozpoczynają swoją 

karierę w slalomie i nie startują w konkurencjach na prawej nitce toru slalomowego 

 

Pierwsza odprawa kierowników ekip z sędzią głównym odbędzie się w dniu 11.07.2020 r. o godzinie 900 

przy trasie slalomowej. Organizator przewiduje dla grupy konkurencji premiery trasę na płaskiej wodzie 

długości ok. 60- 80 m, 5 do 10 bramek. Natomiast pozostałe konkurencje startują na całej trasie toru 

slalomowego  

w Wietrznicach.  

W debiutach liczy się lepszy z 2 przejazdów. W starcie na torze do finału „A” awansuje 15 osad, jeżeli jest 

mniej to wszystkie. Pozostałe osady startują w finale „B”. W przypadku dużej ilości uczestników przewidziany 

jest 1 przejazd w slalomie.  

5. Uczestnictwo i warunki bezpieczeństwa:  

W zawodach uczestniczą dzieci posiadające ważną legitymację szkolną, badania lekarskie oraz 

poświadczoną umiejętność pływania. Organizator nie ubezpiecza uczestników regat. Organizator zabezpiecza 

pomoc ratowniczą na trasie oraz pierwszą pomoc w nagłych wypadkach.  

6. Zgłoszenia:  

Zgłoszenia przyjmowane będą na adres: rejo1@o2.pl do 10.07 2020 r.  

7. Nagrody:  

W konkurencjach indywidualnych w slalomie i premierach za zajęcie trzech pierwszych miejsc medale.  

Przewidziana jest nagroda dla najmłodszych uczestników zawodów.  

8. Komisja sędziowska:   

- zostanie powołana przez OKS NOZK Nowy Sącz,  odprawa komisji sędziowskiej 11.07.2020 r. zaraz po 

odprawie kierowników około o godz. 920, w Wietrznicy obok toru.  

9. Zasady punktacji:  

Do punktacji drużynowej (slalom) liczonych będzie pierwszych 10 zawodników w każdej konkurencji 

według następującej punktacji: I miejsce 20 pkt. II – 15, III – 10 , IV – 7, V – 6,VI – 5, VII – 4, VIII – 3, IX 

– 2, X – 1.  

10. Postanowienia końcowe:  

Opłata startowa nie będzie pobierana. Zawody odbywają się zgodnie z regulaminem PZK.  

Interpretacja niniejszej zapowiedzi należy do organizatorów  i sędziego głównego regat. Wszyscy uczestnicy 

zawodów powinni być ubezpieczeni. Wszyscy uczestnicy zawodów powinni rywalizować nie narażając 

siebie i innych na niebezpieczeństwo oraz przestrzegać stref i instrukcji związanej z pandemią Covid-19, 

która stanowi załącznik do powyższej zapowiedzi. 

 


