MAŁY MEMORIAŁ A. I A WERNERÓW
VII ZAWODY WETERANÓW IM. WOJCIECHA PIECYKA
53 MIĘDZYNARODOWE REGATY SLALOMOWE
„MEMORIAŁ A. A. WERNERÓW”
1. Organizator:
- KS „Pieniny” Szczawnica
2. Miejsce i termin:
- Szczawnica 17 - 18.08.2013 r. rzeka Dunajec obok przystani kajakowej KS „Pieniny”
Szczawnica.
- odprawa kierowników drużyn odbędzie się 17.08.2012 r. o godz. 900 w biurze KS Pieniny,
ul. Pienińska 13, Szczawnica
- odprawa komisji sędziowskiej odbędzie się o godz. 930 , w biurze KS Pieniny,
ul. Pienińska 13, Szczawnica
3. Konkurencje i sprzęt:
- zawodnicy startują na sprzęcie przewidzianym przez wymogi Regulaminu PZKaj w
slalomie kajakowym, mogą wystartować w dwóch konkurencjach
Konkurencje:
Mały Memoriał A. i A. Wernerów V Rzut Ligi Młodzików:
- K1 dziewcząt, rocznik 99 i młodsze;
- C1 dziewcząt, rocznik 99 i młodsze;
- K1 chłopców, rocznik 99 i młodsi;
- C1 chłopców, rocznik 99 i młodsi;
- C2 chłopców, rocznik 99 i młodsi;
53 Międzynarodowe Regaty Slalomowe Memoriał A i A Wernerów V Rzut Pucharu Polski
- K1 mężczyzn
- C1 kobiet
- C2 mężczyzn
- K1 kobiet
- C1 mężczyn
VII Zawody Weteranów im. Wojciecha Piecyka:
- K1 mężczyzn, rocznik 1953 i starsi;
- K1 mężczyzn, rocznik 1953 – 1978;
- C1 mężczyzn, rocznik 1978 i starsi;
- C2 mężczyzn, rocznik 1978 i starsi;
- K1 kobiet, rocznik 1978 i starsze;
- kluby mogą zgłosić dowolną liczbę osad, do startu dopuszcza się po cztery pierwsze osady
z każdej konkurencji z Małego Memoriału Wernerów z 17.08.2013 r.

4. Trasa slalomu:
- informacje na temat długości trasy i ilości bramek zostaną szczegółowo podane przez
organizatora na pierwszej odprawie kierowników drużyn
5. Nagrody:
- Pamiątkowe statuetki, puchary medale, nagrody rzeczowe
- Szczegółowy wykaz nagród przedstawi organizator na pierwszej odprawie kierowników
drużyn
6. Zgłoszenia:
00
- zgłoszenia do 14.08.2013r. godz 17 . kierować na adres Klub Sportowy "Pieniny", ul.
Pienińska 13, 34-460 Szczawnica, e-mail: kspieniny@op.pl , zgodnie ze wzorem
przewidzianym przez regulamin PZKaj
7. Losowanie:
- losowanie odbędzie się w siedzibie Klubu 14.08.2013 r. o godz. 1800
8. Opłaty:
- opłata za zgłoszoną osadę wynosi 15,-zł i będzie wyegzekwowana przez organizatora pod
rygorem skreślenia z listy startowej.

