MIĘDZYNARODOWE REGATY KAJAKOWE „O WSTĘGĘ
DUNAJCA”
IMIENIA Antoniego KURCZA
1. Organizator:
- Klub Sportowy „START” Nowy Sącz i Urząd Miasta Nowego Sącz, którzy winni
przestrzegać instrukcji dla organizatora regat.
2. Nazwa i rodzaj zawodów:
- Międzynarodowe Regaty „ O WSTĘGĘ DUNAJCA” imienia ANTONIEGO
KURCZA,
w slalomie i sprincie kajakowym. Zawody indywidualno-drużynowe.
3. Miejsce i termin:
- tor kajakowy „Wietrznice” w Zabrzeży, niedziela – 5 czerwca 2011 r.
4. Konkurencje, liczba osad:
Zawody rozegrane zostaną w następujących konkurencjach:
- K-1, C-1, C-2 - mężczyzn / open – rocznik 97 i starsi / - indywidualnie w slalomie i
sprincie kajakowym,
- K-1 - kobiet / open – rocznik 97 i starsze / - indywidualnie w slalomie i sprincie
kajakowym

Do zawodów klub może zgłosić dowolną liczbę osad.
5. Rozkład biegów i ich kolejność:
- poda organizator na pierwszej odprawie kierowników drużyn, która odbędzie się
05.06.2011 r. o godz.830, na Stadionie Kajakowym „Wietrznice”, w Zabrzeży.
6. Miejsce i termin losowania:
- zgłoszenia do 30.05.2011 r. kierować na adres: KS „ START ” w Nowym Sączu ul.
Kościuszki 2
tel/fax/ (18 ) 442-14- 02, adres meilowy kuropeska1@op.pl
- losowanie odbędzie się 01.06.2011 r. o godz. 1600 w lokalu KS „START” Nowy Sącz
ul. Kościuszki 2.
7. Zasady punktacji:
- do punktacji drużynowej wliczane będą punkty za konkurencje indywidualne slalomu i
sprintu kajakowego łącznie, wg punktacji PZKaj.
- zwycięzcy regat w poszczególnych konkurencjach indywidualnych (C-1, C-2, K-1M i
K-1W) wyłonieni zostaną na podstawie łącznej punktacji, do której wliczane będą
punkty za konkurencje slalomu i sprintu kajakowego, wg punktacji PZKaj.

W przypadku równej ilości punktów decyduje większa ilość wywalczona
za slalom.
8. Nagrody – organizator przewiduje nagrody:
- indywidualne za miejsca od I – III, puchary.
- drużynowe / klubowe, za miejsca od I – III, puchary.
Liczbę i rodzaj nagród organizator przedstawi na I odprawie kierowników drużyn w
dniu 05.06.2011.
9. Komisja sędziowska:
- skład komisji sędziowskiej powoła KS PZKaj.
Pierwsza odprawa komisji sędziowskiej odbędzie się w dniu zawodów 05.06.2011 o
godz. 900,
na „Stadionie Kajakowym Wietrznice“ w Zabrzeży.

10. Opłaty:
- opłata startowa wynosi 15,00 zł od osady.
11. Uwagi końcowe:
- W pozostałych kwestiach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi ma zastosowanie regulamin
slalomu
kajakowego PZKaj.

