ZMIANY W REGULAMINIE SLALOMU
pkt.3.1.1. po pozycji -Kierownik techniczny dodać:
- sędziowie bramkowi koordynatorzy,
pkt. 3.2.2. ..po zapisie -.."zezwala zawodnikowi" podpkt. 5 dodać:
- na podstawie zapisu oficjalnego wideo może zmienić decyzję sędziego
bramkowego dotyczącą oceny bramki, po konsultacji z sędzią bramkowym
i koordynatorem.
pkt.3.4. Sędzia bramkowy koordynator.
pkt. 3.4.1. Sędzia bramkowy koordynator koordynuje pracą sędziów bramkowych
na przydzielonym mu przez sędziego głównego odcinku trasy i jest odpowiedzialny
za prawidłowe przekazywanie wyników z tego odcinka.
pkt. 3.4.2. Sędzia bramkowy koordynator obserwuje i ocenia prawidłowość
przejazdu bramek na przydzielonym odcinku. Prowadzi dokładną i przejrzystą
pisemną dokumentację dotyczącą przejazdu przez dany odcinek.
pkt. 3.4.3. Sędzia bramkowy koordynator wyraźnie sygnalizuje tarczą sygnalizującą
ile punktów karnych otrzymał zawodnik na poszczególnych bramkach danego
odcinka.
*** Zmieniamy numerację pkt.: pkt.3.5.” Sędzia bramkowy” .......
... i tak do pkt. 3.13. „Funkcjonariusze”.
pkt. 3.11.1 (stara nr 3.10.1) po słowach..."przepisów pkt.2.1.8." - dodać
W przypadku niezgodności parametrów sprzętu z wymogami regulaminowymi,
sporządza pisemną notatkę, którą niezwłocznie przekazuje sędziemu głównemu.
pkt. 5.1.2. dodajemy podpunkt :
g). zapewnienie, w miarę możliwości, oficjalnego widea przynajmniej na zwodach
rangi mistrzowskiej.
pkt. 5.3.2. po słowach(wzór nr1) zmienić ... Do zgłoszenia organizacja zgłaszająca
musi dołączyć listę zbiorczą drużyny (alfabetycznie) ...... –z podaniem ich funkcji.
Lista zbiorcza musi również zawierać treść następującego oświadczenia: „
Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń w imieniu
zgłaszającego klubu oświadczam, że wszyscy wymienieni na liście zawodnicy
posiadają:
- ważną licencję na wyczynowe uprawianie kajakarstwa i są ubezpieczeni,
- ważne badania lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w zawodach,
- umiejętność pływania potwierdzoną powszechną kartą pływacką lub
oświadczeniem osoby upoważnionej .
pkt. 6.7.13. W przypadku DNF przy obliczaniu wyników i klasyfikacji stosuje się
zapis 999 sekund. Przy DSQ-R nie dokonuje się klasyfikacji w danym przejeździe.
W pozostałych przypadkach nie dokonuje się klasyfikacji.

pkt. 6.9. 4 dodać zdanie: O zamiarze złożenia protestu należy powiadomić
sędziego głównego do 5-ciu minut, po ogłoszeniu wyników.
Na str. 53 –IV wzory druków: Wzór nr 1 zmienić, zamiast nr leg. zawodniczej
wpisać „ nr licencji”. Pod tabelką zmienić tekst na : „
Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń w imieniu
zgłaszającego klubu oświadczam, że wszyscy wymienieni na liście zawodnicy
posiadają:
- ważną licencję na wyczynowe uprawianie kajakarstwa i są ubezpieczeni,
- ważne badania lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w zawodach,
- umiejętność pływania potwierdzoną powszechną kartą pływacką lub
oświadczeniem osoby upoważnionej .
..............................
......................................
organizacja zgłaszająca
nazwisko, imię i podpis osoby
zgłaszającej
Do wzorów dodać –wzór nr 7:
„Protest”
Data.......................
Czas.......................
Kierownik ekipy.............................
Klub................................................
Zgłaszam protest zawodnika.....................................................
Punkty karne ................... zostały przydzielone na bramce nr ....., podczas
przejazdu I / II kategorii ............ zawodnikowi z numerem .............. .
Proszę o zmianę decyzji z .......... na ............... punktów karnych.
UZASADNIENIE:
1.A) Zawodnik z numerem ...... miał utrudniony przejazd bramki przez
zawodnika z numerem ..........., podczas przejazdu ...........................................
............................................................................................................................
B) Inne powody: ...............................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
..................................................................................................................................
2. Nie dotyczące oceny na bramce:
- nie ustąpienie drogi .............................................................................................
- niewłaściwy pomiar czasu....................................................................................
- inne powody.........................................................................................................

Dodać wzór nr 8

Karta kontrolera łodzi

Wyniki pomiaru łodzi
Nr

Nazwisko i imię

start
owy

klub

1
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4

Uwagi

.......................................
sędzia kontroler łodzi

ZMIANY W REGULAMINIE ZJAZDU
pkt. 5.3.2. po słowach(wzór nr1)zmienić ... Do zgłoszenia organizacja zgłaszająca
musi dołączyć listę zbiorczą drużyny (alfabetycznie) ...... –z podaniem ich funkcji.
Lista zbiorcza musi również zawierać treść następującego oświadczenia: „
Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń w imieniu
zgłaszającego klubu oświadczam, że wszyscy wymienieni na liście zawodnicy
posiadają:
- ważną licenję na wyczynowe uprawianie kajakarstwa i są ubezpieczeni,
- ważne badania lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w zawodach,
- umiejętność pływania potwierdzoną powszechną kartą pływacką lub
oświadczeniem osoby upoważnionej .

##Trzeba poprawić pkt na „sytuacjach” rys. nr 84 -na 2 pkt a jest 0.
rys. 85 w opisie .....przód łodzi dotyka palika od wewnątrz.

