NOCNE ZAWODY W SLALOMIE KAJAKOWYM
SZCZAWNICA 23.08.2014
Regulamin zawodów:
1. Organizator:
 KS „Pieniny” Szczawnica;
 Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy
 Miasto i Gmina Szczawnica
2. Miejsce i termin:
- 23 sierpnia 2014 r.
- rzeka Dunajec obok przystani kajakowej KS „Pieniny” Szczawnica.
- początek rozpoczęcia zawodów 20.30.
- biuro zawodów będzie czynne w dniu 23.08.2014 od godziny 17.00.
3. Konkurencje i sprzęt:
- zawody zostaną rozegrane w konkurencjach: K1 M, C1 M, C2 M i K1 K.
4. Nagrody:
− za zajęcie 3 pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej nagrody pieniężne:
 I miejsce – 200zł
 II miejsce – 150zł
 III miejsce – 50zł
- zwycięscy kategorii C1 M, C2 M i K1 K otrzymają nagrodę pieniężną po 100zł.
5. Zgłoszenia:
Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów – 23.08.2014 w godzinach 17.00 do 20.00 w biurze
zawodów lub na adres elektroniczny: kspieniny@op.pl do dnia 22.08.2014.
Do udziału w zawodach zawodnicy zgłaszają się indywidualnie lub przez macierzyste kluby.
Udział w zawodach jest bezpłatny.
UWAGA:
Każdy zawodnik ma obowiązek wypełnić odpowiednie oświadczenie potwierdzające brak
przeciwskazań do udziału w zawodach (ZAŁ. 1).
Zawodnicy niepełnoletni będą dopuszczeni do udziału w zawodach po przedstawieniu
odpowiedniego oświadczenia wypełnionego przez rodziców/prawnych opiekunów (ZAŁ. 2)
6. Zasady rozegrania zawodów.
Zawody zostaną rozegrane w formie dwóch przejazdów. Pierwszy przejazd polegać będzie na jak
najszybszym pokonaniu na kajaku określonego odcinka z zadaniami sprawnościowymi: wykonanie
przewrotu eskimoski, uderzenie dziobem kajaka w zawieszoną przeszkodę nad wodą, wypicie napoju
orzeźwiającego itp. Za nie wykonanie zadania zawodnik otrzymuje 50 pkt karnych.
Drugi przejazd to pokonanie krótkiego odcinka slalomu kajakowego (8-10 bramek). Przejazd slalomu
będzie oceniany według Regulaminu Slalomu Kajakowego PZKaj. O wyniku końcowym decyduje
łączny wynik 2 przepływów.
Wszyscy zawodnicy /czki uczestniczący w wyścigach, muszą nosić: kask ochronny i kamizelkę
asekuracyjną /piersiowo-plecową/.
Organizator zapewnia elektroniczny pomiar czasu podczas rozgrywania zawodów.
7. Opłaty:
Udział w zawodach jest bezpłatny.

8. Program:
23.08.2014
Godz. 17.00 – 20.00 – przyjmowanie zgłoszeń w biurze zawodów
Godz. 20.30 – start w kolejności K1 M, C1 M, K1 K, C2 M pierwszy i drugi przejazd
Godz. 22.00 – zakończenie zawodów i wręczenie nagród.
9. Do ewentualnych spraw, które nie są omówione niniejszym regulaminem, a mogą mieć miejsce w
czasie rozgrywania zawodów, mają zastosowanie odpowiednie punkty Regulaminu Slalomu
Kajakowego PZKaj.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora zawodów.

Jacek Żebracki

ZAŁ. 1.
Szczawnica, dnia 23.08.2014 r.
..........................................................................................
imię i nazwisko,
.........................................................................................
.........................................................................................
adres zamieszkania
.........................................................................................
seria i nr dowodu osobistego

O ŚWIAD C Z E N I E
Oświadczam, że posiadam aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i mogę
uczestniczyć w

Nocnym Slalomie Kajakowym organizowanym przez Klub Sportowy

„Pieniny” Szczawnica 23 sierpnia 2014 roku. Jednocześnie informuje, że zapoznałem/am się
z regulaminem rozgrywania zawodów.

.........................................
(czytelny podpis)

Szczawnica, dnia 23.08.2014 r.
..........................................................................................
imię i nazwisko,
.........................................................................................
.........................................................................................
adres zamieszkania
.........................................................................................
seria i nr dowodu osobistego

O ŚWIAD C Z E N I E
Oświadczam, że posiadam aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i mogę
uczestniczyć w

Nocnym Slalomie Kajakowym organizowanym przez Klub Sportowy

„Pieniny” Szczawnica 23 sierpnia 2014 roku. Jednocześnie informuje, że zapoznałem/am się
z regulaminem rozgrywania zawodów.

.........................................
(czytelny podpis)

ZAŁ. 2

Szczawnica, dnia 23.08.2014 r.

Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych.
………………………………………………
imię i nazwisko rodzica/opiekuna
……………………………………................
adres
……………………………………................
tel. kontaktowy
……………………………………................
PESEL dziecka

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na udział syna/córki ………………………………………………..
w Nocnym Slalomie Kajakowym w Szczawnicy w dniu 23 sierpnia 2014 roku.
Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udział w zawodach.

……………………… ………………………………
data podpis rodzica/opiekuna

Szczawnica, dnia 23.08.2014 r.

Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych.
………………………………………………
imię i nazwisko rodzica/opiekuna
……………………………………................
adres
……………………………………................
tel. kontaktowy
……………………………………................
PESEL dziecka

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na udział syna/córki ………………………………………………..
w Nocnym Slalomie Kajakowym w Szczawnicy w dniu 23 sierpnia 2014 roku.
Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udział w zawodach.

……………………… ………………………………
data podpis rodzica/opiekuna

