
 Długodystansowe Mistrzostwa Śląska 

TERMIN, MIEJSCE                                07.05.2022 r. (sobota)  Katowice ul. Trzech Stawów 10 

ORGANIZATOR         Śląski Związek Kajakowy,  Uczniowski Klub Sportowy 4 Katowice tel. 606 627 155 

UCZESTNICTWO 

- zawodnicy muszą posiadać: licencję, aktualne badania lekarskie, potwierdzenie umiejętności 

pływania. ubezpieczenie NNW 

- zawodnicy kategorii młodzicy i dzieci startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych. 

-konkurencja dochodzi do skutku przy udziale trzech osad. Jeśli w którejś konkurencji nie zostaną 

zgłoszone trzy osady, to pozostali zawodnicy będą dopisani do kategorii starsze lub w młodszej poza 

konkursem. 

KONKURENCJE  MISTRZOWSKIE 

K-1, C-1  seniorek, seniorów rocznik 2003 i star(sze/si)   5000 m 

K-1, C-1   juniorek, juniorów rocznik 2004 – 2005             5000 m 

K-1, C-1,  juniorek mł., juniorów mł. rocznik 2006 - 2007  4000 m 

K-1, C-1,  młodziczek, młodzików rocznik 2008    3000 m 

K-1, C-1,  młodziczek, młodzików rocznik 2009    3000 m 

KONKURENCJE  PROMOCYJNE 

K-1, C-1  masters ur. w 1987 i starsi    2000 m 

K -1   dzieci chłopców, dziewcząt rocznik  2010   1000 m 

MK-1   dzieci chłopców, dziewcząt rocznik 2010 i młodsi  1000 m 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

- odprawa kierowników i ekip komisji sędziowskiej odbędzie się o godz. 10.00,start godz.11.00 

- na odprawie technicznej kierownicy ekip dokonują jedynie skreśleń, bez możliwości dogłoszeń. 

- numery startowe na kajakach zabezpieczają kluby. 

- zgłoszenia imienne wraz z listą zbiorczą przesłać do dnia 4.05.2022 g. 23:59 na adres email 

piotr.pisula@vp.pl    po tym terminie zawodnicy nie będą przyjmowani do zawodów. 

- obsadę sędziowską wyznacza Kolegium Sędziów Śląskiego Związku Kajakowego. 

- sprawy nieujęte w niniejszej zapowiedzi reguluje Regulamin wyścigów kajakarstwa  klasycznego.  

- program zostanie wysłany email na adres nadawcy zgłoszenia i Kolegium Sędziów. 

OPŁATY – startowe 10 zł.wg listy zbiorczej,  protest 100 zł.                                                                       

                                                                                                                                             ORGANIZATOR 

 



 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW w związku z wystąpieniem stanu pandemii i 

ograniczeń związanych z COVID-19,zawody będą przeprowadzane 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. 

                                                                                                                      


