
III Halowe Mistrzostwa Polski we Freestyle Kajakowy m LooP’2011. 
 
Termin, miejsce, organizator: 
Mistrzostwa Polski odbędą się w dniu 19.03.2011 na basenie w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym w 
Zabierzowie, przy ul Kolejowej 15a.  
Organizatorami III Halowych Mistrzostw Polski są: 
Klub Kajakarstwa Górskiego ”Retendo” 
Zabierzowski Klub Kajakowy „Wir” 
Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Zabierzowie 
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Zabierzowie 
Sołectwo Zabierzów 
Polski Związek Kajakowy.  
Uczestnictwo: 
Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i muszą posiadać odpowiednie 
ubezpieczenia. Prawo startu mają zawodnicy zrzeszeni i nie zrzeszeni. 
Zawodnicy posiadający licencję PZKaj muszą posiadać aktualne badania lekarskie i kartę pływacką 
(lub odpowiedni wpis do licencji). 
Zawodnicy nie dysponujący licencją PZKaj zobowiązani są do posiadania zaświadczenia lekarskiego 
(np. od lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach sportowych, we 
Freestyle kajakowym, kartę pływacką (lub poświadczyć umiejętność pływania). Zawodnicy 
niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców, lub prawnych opiekunów na udział w tych zawodach. 
Konkurencje: 
K-1 seniorów (1992 i starsi) 
K-1 seniorek (1992 i starsze) 
K-1 juniorów (1993-1996) 
K-1 juniorek (1993-1996) 
Konkurencje zostaną rozegrane według regulaminu ICF zmienionego na potrzeby zawodów halowych. 
Zgłoszenia, losowanie, odprawa: 
Zgłoszenia imienne na obowiązujących drukach (do pobrania na stronie http://www.loop11.zafriko.pl) z 
listą zbiorczą należy przesłać w terminie do 14.03.2011 r. na adres: Klub Kajakarstwa Górskiego 
„Retendo”, ul Kustronia 50, 30-433 Kraków, lub na adres e-mail: zawody.loop@gmail.com 
Losowanie kolejności startów oraz odprawa techniczna z sędzią głównym odbędą się w dniu zawodów  
(godzina zostanie podana na stronie zawodów). 
Opłaty: 
Opłata startowa za każdego zawodnika wynosi 60,00zł. Płatne do 14.03.2011r. na konto:  
43 1050 1445 1000 0022 9739 3734, adres powyżej. 
Vadium za protest 10-krotna wysokość diety (tj. 230,00zł). Vadium za odwołanie 20-krotna wysokość 
diety (tj. 460,00zł). 
Wysokość kaucji za numer startowy zostanie ustalona w późniejszym terminie. 
Nagrody: organizator przewiduje nagrody dla uczestników zawodów. 
Różne: 
Do startu dopuszczone będą kajaki spełniające wymogi regulaminowe. Szczegółowe informacje 
dotyczące zawodów zostaną podane na stronie: http://www.loop11.zafriko.pl 


