XII MIĘDZYNARODOWE REGATY UKS „PUCHAR DH. OLGI MAŁKOWSKIEJ”.
PUCHAR PREZESA ELEKTROWNI WODNYCH.
1. Organizator, miejsce i termin:
- NOZK, UKS „Spływ” Sromowce, Zespół Zbiorników Wodnych Czorsztyn – Niedzica – Sromowce
Wyżne.
- 11 czerwiec 2011 r.
- rzeka Dunajec w Sromowcach Wyżnych.
1.
Konkurencje i 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.
2. Trasa:
- z opisem i mapką trasy, kierownicy ekip zostaną zapoznani na pierwszej odprawie która odbędzie się
11.06.2010 r.
o godzinie 9.00 przy trasie slalomowej.
4. Uczestnictwo i warunki bezpieczeństwa:
- uczestniczący zawodnicy członkowie UKS muszą posiadać ważną legitymację szkolną, badania
lekarskie podpisane przez lekarza i kartę pływacką. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność a
organizator nie ubezpiecza uczestników
regat. Organizator zabezpiecza pomoc ratowniczą na trasie oraz
pierwszą pomoc w nagłych wypadkach,
5. Zgłoszenia i losowanie:
- zgłoszenia będą przyjmowane na adres : UKS „Spływ” przy Szkole Podstawowej w Sromowcach
Wyżnych, 34-443 Sromowce Wyżne, tel.fax (18) 262 97 02 do 07.06. 2011 r. do godz.15.00, e-mail: ukssplyw@wp.pl. Losowanie odbędzie się
w dniu 08.06.2011 r. w Szkole Podstawowej w Sromowcach
Wyżnych o godzinie 18.00.
6. Nagrody: w konkurencjach indywidualnych za zajęcie trzech pierwszych miejsc – medale i nagrody rzeczowe.
W punktacji drużynowej za miejsca od I do III, pamiątkowe puchary. Przewidziana jest również nagroda dla
najmłodszej i najmłodszego zawodnika.
Punktacja drużynowa prowadzona będzie wg. schematu: za I miejsce tyle punktów ilu będzie startujących
zawodników +2, za miejsce II o 2 punkty mniej niż za I miejsce, za III miejsce o 2 punkty mniej niż za II
miejsce, za IV miejsce o 1 punkt mniej niż za III miejsce itd.
7. Ocena bramek: zgodnie z obowiązującym regulaminem PZKaj. Interpretacja niniejszej zapowiedzi i
regulaminu należy do sędziego głównego regat.
8. Organizator wyda specjalny komunikat do 20.05.2011 .(możliwa jest większa ilość grup wiekowych)
Postanowienia końcowe: pobierana będzie opłata startowa w wysokości 10,00zł od zawodnika w dniu
rozpoczęcia regat.

