„Mistrzostwa Śląska 2021”
TERMIN
29.05.2021 r. / sobota /

MIEJSCE
Katowice – ul. Trzech Stawów nr.10

ORGANIZATOR
Śląski Związek Kajakowy tel. 602256947

UKS-4 Katowice tel. 606 627 155

UCZESTNICTWO – Mistrzostwa są zawodami otwartymi o zasięgu ogólnopolskim.
- zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, potwierdzenie umiejętności pływania
- posiadać licencję Okręgowego Związku Kajakowego lub Polskiego Związku Kajakowego.
- kategoria młodzików i młodsi zawodnicy obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych.
- konkurencja dochodzi do skutku przy udziale co najmniej trzech osad na starcie.
- odprawa techniczna i sędziowska o godz 9.00 /
start do 1 wyścigu o godz. 10,oo
KONKURENCJE
K-1, C-1
K-1, C-1
K-2, C-2
K-1, C-1, K-2, C-2,
K-1
K-1
C-1, K-2, C-2
K-1, C-1
MK-1 MC-1
K-2, C-2
K-1 C-1
MK-1
K-2, C-2

seniorek i seniorów
2002 i starsi na dystansie 500m
juniorek i juniorów
2003- 2004
500m
seniorów i juniorów
2004 i starsi
500m
juniorów mł. i juniorek mł. 2005- 2006
500m
młodziczek i młodzików
2007
500m
młodziczek i młodzików
2008
500m
młodziczek i młodzików
2007 i 2008
500m
dzieci dziewcząt i chłopców 2009
500m
dzieci dziewcząt i chłopców 2010 i młodsi
300m
dzieci dziewcząt i chłopców 2009 i młodsi
500m
masters 40 lat i starsi.
500m
dzieci dziewczynki i chłopcy 2011 i młodsi
300m
open mixt
500m

SPRAWY ORGANIZACYJNE
- numery startowe zabezpieczają kluby.
- zgłoszenia ; oraz listy zbiorcze z odpowiednimi oświadczeniami dostarczyć do dnia
25.05.2021r. na adres:piotr.pisula@vp.pl
- skreślenia, zmiany, dogłoszenia z list zbiorczych ; na adres piotr.pisula@vp.pl do
27.05.2021r. godz. 21.00
- komisję sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów przy Śląskim Związku Kajakowym.
OPŁATY
Startowa 10 zl w/g listy zbiorczej.
za protest 100 zł
NAGRODY medale i upominki

- dekoracja po zakończonych wyścigach .

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW w związku z wystąpieniem stanu epidemii i
ograniczeń związanych z COVID-19, zawody będą przeprowadzone w ścisłym reżimie
sanitarnym. Uczestnicy muszą zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny.
Aktualna pozostaje zasada, zachowania szczególnej ostrożności w kontaktach z innymi
uczestnikami zawodów.

ORGANIZATOR

Śląski Związek Kajakowy UKS 4 Katowice

