
„XIV MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI” W SLALOMIE KAJAKOWYM                          
O PUCHAR PKOL 

1. Organizator: 
 na zlecenie PKOL i  PZK  LUKS „Kwisa” Leśna, który winien przestrzegać instrukcji dla 

organizatora regat PZKaj. 

2. Miejsce i termin: 
- tor slalomowy na rzece Kwisa w Leśnej, 17-18  września 2011 r. 

3. Nazwa i rodzaj zawodów: 
- „Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Slalomie Kajakowym” w konkurencjach 

indywidualnych..  Zawody punktowane będą również drużynowo – Puchar PKOL. 

4. Konkurencje, trasa, liczba osad: 

      - K-1, C-1, C-2 mężczyzn (roczniki 1988,1989,1990, 1991, 1992)  K-1, C-1  kobiet (roczniki 
1988,1989,1990 , 1991, 1992 ) 

- z opisem trasy slalomu kierownicy drużyn zostaną zapoznani na pierwszej odprawie z sędzią 
głównym, która odbędzie się                    w dniu 17.09.2011 r. o godz. 9.00 , w budynku przy 
trasie slalomu. 

6. Miejsce i termin losowania: 
- losowanie odbędzie się 14.09.2011 r. o godz.1600 w lokalu LUKS „Kwisa” Leśna, ul. 

Pocztowa 10, 59-820 Leśna, tel. (75) 721 15 78 
       - zgłoszenia do 10.09.2011 r. na adres:  LUKS „Kwisa” Leśna, ul. Pocztowa 10, 59-820 Leśna, 
tel. (75) 721 15 78, e-mail:              
          jaceksztuba@wp.pl, lub dostarczyć  organizatorowi  najpóźniej na 30 minut przed 
losowaniem. 

7. Komisja sędziowska: 
- komisja sędziowska zostanie powołana przez KS - PZKaj, 
- pierwsza odprawa odbędzie się 17.09.2011r.  o godz. 930 , w budynku przy trasie slalomu. 

8. Opłaty: 
- opłata za zgłoszenie osady wynosi 15,00,- zł 
-    opłaty winien wyegzekwować organizator pod rygorem dyskwalifikacji osady. 

9.  Nagrody: za zajęcie  pierwszego miejsca złoty medal i tytuł „Młodzieżowego Mistrza Polski” 
     -     za zajęcie 2 i 3 miejsca medale srebrny i brązowy 
     -     za zajęcie pierwszego miejsca w punktacji klubowej „Puchar Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego” 
     -     za zajęcie 2 i 3 miejsca pamiątkowe puchary. 
10. Zasady punktacji: do punktacji klubowej zaliczane będą punkty uzyskane przez osady wg  tabeli 
PZK. 

11. Uwagi końcowe: 
Do półfinału kwalifikuje się 20 osad/ jeżeli jest mniej to wszystkie/ do finału 10 osad. Jeżeli 

w półfinale  startuje 10 osad dwie  ostatnie osady nie uzyskują prawa startu w finale. W 
przypadku ośmiu osad i mniej wszyscy uzyskują kwalifikacje do finału. O kolejności 
miejsc decyduje wynik z finału. W przypadku małej ilości startujących osad sędzia 
główny może dopuścić do startu innych zawodników, którzy startowali w Pucharze 
Polski. O kolejności decydują wyniki z kwalifikacji 

-    w pozostałych kwestiach obowiązują regulaminy slalomu PZKaj. 


