50 MIĘDZYNARODOWE REGATY SLALOMOWE “MEMORIAŁ A. A.
WERNERÓW”
1. Organizator:
- KS „Pieniny” w Szczawnicy, który winien przestrzegać „instrukcji” dla organizatora regat PZKaj.
2. Nazwa i rodzaj zawodów:
- 50 Międzynarodowe Regaty Slalomowe ‘Memoriał A. i A. Wernerów’ w slalomie kajakowym
indywidualne i drużynowe.
- kategoria „C” w kalendarzu ICF.
- V rzut Pucharu Polski w Slalomie Kajakowym
3. Miejsce i termin:
- rzeka Dunajec w Szczawnicy, 28 sierpnia 2011 r.
4. Konkurencje, liczba osad:
Zawody rozegrane zostaną w następujących konkurencjach:
- K-1, C-1, C-2 - mężczyzn /open/ - indywidualnie, - K-1, C-1 - kobiet /open/ - indywidualnie.
Do zawodów klub może zgłosić dowolną liczbę osad.
Do startu dopuszcza się po cztery pierwsze osady z „Ligi Młodzików“ 28.08.2011 r.
5. Rozkład biegów i ich kolejność:
- poda organizator na pierwszej odprawie kierowników drużyn, która odbędzie się 28.08.2011 r. o godz.
900 w domku klubowym KS „Pieniny” w Szczawnicy.
6. Miejsce i termin losowania:
- losowanie odbędzie się 26.08.2011 r. o godz. 1600 na przystani KS „Pieniny” w Szczawnicy.
- zgłoszenia przyjmowane będą na losowaniu lub pocztą na adres organizatora (na 7 dni wcześniej).
7. Zasady punktacji:
− punktacja drużynowa zgodnie z punktacją PZK.
− do punktacji Pucharu Polski zgodnie z zapisami : Puchar Polski „ Regulamin zawodów na 2011 rok”
8. Nagrody:
- wykaz nagród organizator przedstawi na pierwszej odprawie kierowników drużyn.
9. Komisja sędziowska:
- skład komisji sędziowskiej powoła KS-PZKaj.
Pierwsza odprawa komisji sędziowskiej odbędzie się 28.08.2011 o godz. 930 na przystani KS „Pieniny”, e-mail:
kspieniny@op.pl
10. Opłaty:
- opłata wynosi 15,00 zł od zgłoszonej osady (młodzicy 10,-zł)
11. Uwagi końcowe:
- W pozostałych kwestiach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi mają zastosowanie odpowiednie punkty
zapowiedzi „64 IMP
w Slalomie 2011“ i regulaminu slalomu kajakowego PZKaj, Puchar Polski „
Regulamin zawodów na 2011 rok” , Liga Młodzików „ Regulamin zawodów na 2011 rok”

