OGÓLNOPOLSKIE REGATY SLALOMOWE UCZNIOWSKICH KLUBÓW
SPORTOWYCH
V RZUT LIGI MŁODZIKÓW. ZAWODY WETERANÓW
IM WOJCIECHA PIECYKA
1. Organizator:
− NOZK i UKS „Małe Pieniny” w Szczawnicy, który winien przestrzegać instrukcji dla organizatorów
regat PZKaj.
2. Nazwa i rodzaj zawodów:
− Ogólnopolskie Regaty Slalomowe Uczniowskich Klubów Sportowych. Zawody przeprowadzane będą
indywidualnie
i drużynowo.
3. Miejsce i termin:
- Rzeka Dunajec, Szczawnica, 27 sierpnia 2011 r.
4. Konkurencje, liczba osad:
- K-1 , C-1, C-2 chłopcy (rocznik 1996 i młodsi),
- K-1, C-1 dziewczęta (rocznik 1996 i młodsze ),
Do startu klub może zgłosić dowolną liczbę osad.
5. Trasa slalomu:
- informacji na temat długości trasy i liczby bramek udzieli organizator na odprawie kierowników drużyn.
- odprawa kierowników drużyn odbędzie się 27.08.2011. o godz. 900 na przystani KS „Pieniny”.
6. Uczestnictwo i warunki bezpieczeństwa:
- Uczestniczą muszą posiadać karty pływackie oraz karty zdrowia .
− - Pozostałe warunki bezpieczeństwa zgodnie , Liga Młodzików „ Regulamin zawodów na 2011 rok”
7. Losowanie:
- Losowanie kolejności startów odbędzie się 26.08.2011. o godz. 1600 na przystani KS „Pieniny“ w
Szczawnicy
- Zgłoszenia przyjmowane będą na losowaniu lub pocztą na adres organizatora lub e-mail: kspieniny@op.pl
(na 7 dni wcześniej).
8. Komisja sędziowska:
- powoła Kolegium Sędziów OZK, odprawa odbędzie się 27.08.2011 r. o godz. 930 na przystani KS
„Pieniny“ w Szczawnicy.
9. Nagrody:
- Zawodnicy którzy zajmą 1, 2 i 3 miejsce otrzymają dyplomy i nagrody
- Kluby, które w punktacji zespołowej zajmą 1, 2 i 3 miejsce otrzymają pamiątkowe puchary.
- Organizator nie wyklucza przyznania innych nagród. O szczegółach poinformuje na pierwszej odprawie
kierowników drużyn.
10. Opłaty:
- opłata za start osady wynosi 10,00zł
11. Uwagi końcowe:
Do ewentualnych kwestii, które nie są omówione niniejszą zapowiedzią, a mogących mieć miejsce podczas
zawodów mają zastosowanie regulaminy slalomu i zjazdu PZKaj.
Zawody weteranów rozpoczną się po zakończaniu przejazdów młodzików . Dla3 najlepszych zawodników i
zawodniczek w poszczególnych konkurencjach i kategoriach wiekowych / konkurencja K-1 mężczyzn /
organizator przewidział pamiątkowe medale. Zawody rozgrywane zgodnie z regulaminem PZK

