MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W SLALOMIE.
1. Organizator:
NOZK i KS „Start” Nowy Sącz, który winien przestrzegać instrukcji dla organizatorów regat PZKaj.
2. Nazwa i rodzaj zawodów:
- „Indywidualno - drużynowe mistrzostwa województwa w slalomie kajakowym na rok 2011 mistrzowskie.
3. Miejsce i termin:
Tor slalomowy „Wietrznice” koło Zabrzeży, 4 czerwca 2011 r.
odprawa kierowników drużyn odbędzie się 04.06.2011 r. o godz. 830 w Wietrznicy obok toru.
4. Konkurencje, liczba osad:
Zawody rozegrane zostaną w następujących konkurencjach:
K-1, C-1, C-2 - seniorów , juniorów i młodzików - indywidualne,
K-1 - seniorek, juniorek i młodziczek - indywidualne.
C-1 – seniorek i juniorek
C-1 młodziczek
Do każdej konkurencji klub może zgłosić dowolną liczbę osad.
5. Rozkład biegów i ich kolejność:
poda organizator na pierwszej odprawie kierowników drużyn.
6. Miejsce i termin losowania:
zgłoszeni przyjmowane będą na adres : Klub Sportowy „ START ” w Nowym Sączu
ul. Kościuszki 2 tel/fax/ (18 ) 442 14 02, e-mail: kuropeska1@op.pl Termin 30.05.2011 r.
- losowanie odbędzie się w lokalu KS „Start” w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 2, 1 czerwca 2011 r. /środa/ o
godz.1600.
7. Nagrody:
- za pierwsze trzy miejsca w konkurencjach indywidualnych pamiątkowe medale.
- za pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji klubowej - puchary
8 . Zasady punktacji:
- mistrzostwa oceniane będą indywidualnie i drużynowo (klasyfikacja klubowa)
- do oceny drużynowej zaliczane będą punkty uzyskane przez osady klubowe, za zajęte miejsca w
poszczególnych konkurencjach indywidualnych – wg tabeli pkt. PZKaj.
9. Komisja sędziowska:
- zostanie powołana przez OKS NOZK Nowy Sącz.
- odprawa komisji sędziowskiej 04.06.2011 r. o godz. 930, w Wietrznicy obok toru.
10. Opłaty:
- opłata za zgłoszenie osady wynosi 15,00,- zł
- opłaty winien wyegzekwować organizator pod rygorem dyskwalifikacji osady.
11. Uwagi:
- W pozostałych kwestiach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi mają zastosowanie odpowiednie punkty
zapowiedzi
„63 IMP w Slalomie 2011“ i regulaminu slalomu kajakowego PZKaj,

