62 MIĘDZYNARODOWE REGATY SLALOMOWE
MEMORIAŁ Anny i Artura Karola WERNERÓW
Puchar Polski
ZAWODY WETERANÓW MEMORIAŁ Wojciecha PIECYKA
MISTRZOSTWA POLSKI MASTERS W SLALOMIE

SZCZAWNICA 27 sierpnia 2022

1. Organizator:
- KS „Pieniny” Szczawnica; Miasto i Gmina Szczawnica
2. Miejsce i termin:
27 sierpnia 2022 r.
- rzeka Dunajec obok przystani kajakowej KS „Pieniny” Szczawnica
- pierwsza odprawa kierowników drużyn odbędzie się 27.08.2022r. o godz. 8.30 w biurze
klubu, ul. Pienińska 13, Szczawnica (przystań kajakowa KS „Pieniny”)
- odprawa komisji sędziowskiej odbędzie się 27.08.2022 r. o godz. 9.00 w biurze klubu,
ul. Pienińska 13, Szczawnica (przystań kajakowa KS „Pieniny”)
3. Konkurencje i sprzęt:
- zawodnicy startują na kajakach zgodnych z regulaminem PZKaj,
- każdy zawodnik może startować we wszystkich konkurencjach,
- w kategorii wiekowej młodzików:
- K1, C1, chłopców,
- K1, C1 dziewcząt,
w kategorii wiekowej open:
- K1, C1, mężczyzn,
- K1, C1 kobiet,
w kategorii MASTARS
- K1M 35-50 lat, 51-65 lat, 66lat i starsi
- C1 M – 35-50lat, 51 lat i starsi,
- C2 M 35lat i starsi,
K-1 K 35-50 lat, 51 lat i starsze
- We wszystkich konkurencjach rozgrywane będą dwa przejazdy.
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub dużej ilości zgłoszonych
osad, organizator zastrzega możliwość rozegrania tylko jednego przejazdu, o czym
powiadomi na I odprawie kierowników drużyn (w dniu 27.08.2022 o godzinie 8.30).

4. Nagrody:
- pamiątkowe statuetki, puchary, medale, nagrody rzeczowe
- szczegółowy wykaz nagród przedstawi organizator na pierwszej odprawie kierowników
5. Zgłoszenia:
- zgłoszenia do udziału w zawodach należy składać do 24.08.2022 r./środa/ do godz. 14.00 na
adres: Klub Sportowy "Pieniny", l. Pienińska 13, 34-460 Szczawnica,
e-mail: kspieniny@op.pl, zgodnie z wzorem przewidzianym przez Regulamin Slalomu PZKaj
5a. Zgłoszenia do Memoriału Wojciecha Piecyka - Mistrzostw Polski Masters:
Zgłoszenia imienne będą przyjmowane w dniu zawodów. Należy je składać do Sędziego
Głównego, do godz 13.00. opłata startowa wynosi 50zł od zgłoszonego zawodnika
6. ustalanie list startowych :
- ustalanie list startowych odbędzie się w siedzibie Klubu 24.08.2022 r. /środa/ o godz. 18.00
7. Dokumentacja zawodników
- dokumentacja zawodników biorących udział w zawodach wraz z listą zbiorczą winna zostać
dostarczona Sędziemu Głównemu, najpóźniej na pierwszej odprawie z kierownikami drużyn
8. Opłaty:
- opłata za zgłoszoną osadę wynosi 35,- zł i 45,- zł w kategorii open /junior, senior/ i będzie
wyegzekwowana przez organizatora pod rygorem skreślenia z listy startowej. Wpłaty należy
dokonać na konto klubu: 39 1020 3466 0000 9402 0086 9347.
Dla zawodników zagranicznych opłata startowa wynosi: 10,- euro.
9. Punktacja
Punktacja będzie prowadzona według 1m-9pk,2m-7pk,3m-6pk,4m-5pk,5m-4pk,6m-3pk,7m-2pk,8m1pk.

zobowiązani są do przestrzegania odpowiedniej (2m) odległości między sobą.
Zakończenie 62 Memoriału A i A Wernerów odbędzie się 30 minut po przejeździe
ostatniego zawodnika
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PROGRAM ZAWODÓW
SOBOTA, 27.08.2022 r.
8.30 − odprawa kierowników drużyn
9.00 − odprawa sędziów
10.00 − start do konkurencji w kolejności Młodzicy- open
− C-1K, C-1M,K-1K, K-1M,
I i II przejazd
ZAKOŃCZENIE 62 MEMORIAŁU A i A Wernerów : 30 min po zakończonym
przejeździe ostatniego zawodnika.
15.00 − start do Memoriału W.Piecyka - Mistrzostw Polski Masters
− K-1 K, C-1M, K-1M, C-2M
Godzina startu może się zmienić o czym organizator będzie informował
ZAKOŃCZENIE MEMORIAŁU W. Piecyka- Mistrzostw Polski Masters :
30 min po zakończonym przejeździe ostatniego zawodnika.

