MIĘDZYNARODOWE REGATY DLA MŁODZIKÓW I DZIECI
W SLALOMIE KAJAKOWYM
Wietrznice 03.07.2022
1. Organizator, miejsce i termin: Organizatorem zawodów jest UKS Wietrznice i Klub Sportowy
„Start” w Nowym Sączu, przy wsparciu Starosty Nowosądeckiego oraz Firmy Fakro
2. Konkurencje, dystans, liczba:
a) Slalom kajakowy w konkurencji

K1 młodzików (2008-2010), K1 chłopców (2011 i młodsi)
K1 młodziczki (2008-2010), K1 dziewczynki (2011 i młodsze)
C1 młodzicy (2008-2010)
C1 młodziczki (2008-2010)
b) Debiuty
K1 chłopcy (2010 i młodsi), K1 dziewczynki (2010 i młodsze)
c) Sprint „TOPORA”
K1 młodzicy (2008-2010), K1 chłopców (2011 i młodsi)
K1 młodziczki (2008-2010), K1 dziewczynki (2011 i młodsze)
Do każdej konkurencji klub może zgłosić dowolną liczbę osad. Zawodnik, zawodniczka może startować
w dwóch konkurencjach, przy czym startujący w slalomie kajakowym nie mogą startować w debiutach i
na odwrót.
3. Trasa:
a) Slalomu - ustawiana zgodnie z regulaminem PZKaj. Projektantem trasy jest przedstawiciel
organizatora.
b) Debiutów - ustawiona na torze lewym składająca się z kilku bramek
c) Biegu „TOPORA” – ustawiona bez bramek, na prawym torze, start zawodników odbywa się na
łodziach slalomowych (łodzie zjazdowe nie są dopuszczone)
4. Ramowy program, sposób przeprowadzenia zawodów:
O końcowy rezultacie zdecyduje lepszy wynik z dwóch przejazdów w slalomie kajakowym i debiutach.
Wyniki w biegu „TOPORA” ustalane są na podstawie czasu w jednym przejeździe
Szczegółowy program minutowy zostanie wręczony kierownikom drużyn na pierwszej odprawie z
sędzią głównym w dniu 03 lipca 2022 r. o godzinie 900
Zawody w slalomie kajakowym zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym Regulaminem
Slalomu Kajakowego PZKaj.
5.
Uczestnictwo: Prawo startu w zawodach mają zawodnicy /czki/ posiadający legitymację
zawodniczą lub licencję PZKaj gdzie będzie określona przynależność klubowa, legitymujący się
dokumentem tożsamości ze zdjęciem, aktualnymi badaniami lekarskimi i posiadający kartę pływacką,
lub potwierdzoną umiejętność pływania. 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. Wszyscy zawodnicy /czki uczestniczący w regatach, muszą nosić: kask ochronny i
kamizelkę asekuracyjną /piersiowo-plecową.
6.
Zgłoszenia: imienne osad na obowiązujących drukach, należy wysłać na adres email:
rejo1@o2.pl oddzielnie dla każdej osady i konkurencji, najpóźniej do 29 lipiec 2022 roku do godziny
23:59
Nie dotrzymanie wyżej wymienionych wymogów może spowodować, że osada nie będzie dopuszczona
do zawodów.
7.
Odprawa: Pierwsza odprawa komisji sędziowskiej odbędzie się 03.07.2022 r. 930 na terenie
ośrodka WIETRZNICE.

8.
Opłaty: opłata startowa nie będzie pobierana, niemniej jednak organizator zachęca do wpłaty
dowolnej darowizny na cele statutowe . Wpłaty można dokonać na konto klubu: 17 1090 1838 0000
0001 4207 8565
9.
Nagrody: W konkurencjach indywidualnych za zajęcie trzech pierwszych miejsc: medale i
nagrody, w punktacji drużynowej puchary.
Podczas ceremonii wręczania medali, zawodników obowiązuje bezwzględnie ubiór sportowy.
10.
Uwagi końcowe: Prosimy o pozostawienie samochodów prywatnych na parkingu przed
wjazdem na teren Toru Kajakowego.

