XVI OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW W SLALOMIE KAJAKOWYM
1. Organizator:
Na zlecenie Ministerstwa Sportu - Komitet Organizacyjny a bezpośrednim organizatorem jest
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kwisa” Leśna.
2. Nazwa i rodzaj zawodów:
„XVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Slalomie Kajakowym”. Zawody oceniane będą
indywidualnie i drużynowo (klubowo).
3. Miejsce i termin:
Tor slalomowy w Leśnej, 15 lipca do 18 lipca 2010r. Pierwsza odprawa kierowników
drużyn odbędzie się 16 lipca 2010 r. w miejscu i o godzinie wskazanej przez organizatora
w dniu przyjazdu ekip.
4. Konkurencje, trasa i liczba osad:
− K-1, C-1, C-2 juniorów młodszych (rocznik 1994 -95 )
− K-1, C-1, C-2 juniorów (rocznik 1992 - 93)
− K-1 juniorek młodszych (rocznik 1994 - 95)
− K-1 juniorek (rocznik 1992 – 93).
Każdy klub może zgłosić dowolną liczbę zawodników.
Każdy zawodnik może startować w dowolnej ilości konkurencji indywidualnych.
Każdy zawodnik musi być zgłoszony do PZKaj i posiadać ważną legitymację oraz kartę
pływacką i badanie lekarskie.
Każdy zawodnik musi posiadać ważną licencję PZK.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i winni być ubezpieczeni przez
zgłaszające ich kluby.
Z mapką trasy, kierownicy drużyn zostaną zapoznani na pierwszej odprawie z sędzią
głównym 17.07.2010r.
5. Rozkład biegów i ich kolejność:
- piątek 16.07.2010r. godz.18:00 - odprawa kierowników drużyn
- sobota 17.07.2010r. godz.10:00 - eliminacje w konkurencjach K-1M i C-1M, K-1 K i
C-2M, I i II przejazd
- niedziela 18.08.2010 godz. 10:00 - półfinały i finały K-1M i C-1, K-1K i C-2
6. Miejsce i termin losowania:
Losowanie kolejności odbędzie się 14.07.2010r. (środa) w miejscu podanym przez
organizatora o godz. 15:00. Zgłoszenia winny być dostarczone do LUKS Leśna na
obowiązujących drukach, najpóźniej do dnia 06.07.2010r.
7. Nagrody:
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w konkurencjach indywidualnych - pamiątkowe medale.
8. Zasady punktacji:
Zawody oceniane będą zgodnie z punktacją „Olimpiady Młodzieży” opracowaną przez
Ministerstwo Sportu.
9. Komisja sędziowska:
- zostanie powołana przez Kolegium Sędziów PZK-aj.
- odprawa odbędzie się 16.07.2010r. o godzinie 19:00 w miejscu podanym przez organizatora
10. Opłaty:
Opłata za złożony protest wynosi 100,00 zł. Opłata za start juniorów: 1-krotna wysokość
obowiązujące diety od osady.
11. Uwagi końcowe:
Do ewentualnych spraw, które nie są omówione niniejszą zapowiedzią, a mogą mieć miejsce
w czasie rozgrywania zawodów, mają zastosowanie odpowiednie punkty regulamin slalomu
PZK-aj.

