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ZAPOWIEDŹ 
XI MEMORIAŁ IM DH OLGI MAŁKOWSKIEJ 

V RZUT LIGI MŁODZIKÓW  
REGATY DLA DZIECI W SLALOMIE KAJAKOWYM 

SROMOWCE WYŻNE 18.08.2018 
  
      1. Organizator:  
 -UKS „Spływ” Sromowce Wyżne, Gmina Czorsztyn 
  
      2. Miejsce i termin:  
- Sromowce Wyżne 18 sierpień 2018 r.  
- rzeka Dunajec (poniżej zapory wyrównawczej) obok boiska sportowego, pierwsza odprawa 
kierowników drużyn odbędzie się 18.08.2018 r. o godz. 9.00 w amfiteatrze , ul. Graniczna  
- odprawa komisji sędziowskiej odbędzie się 18.08.2018 r. o godz. 9.30 w amfiteatrze , ul. Graniczna   

3. Konkurencje i sprzęt: 
- zawodnicy startują na dowolnych kajakach, mogą wystartować w dwóch konkurencjach,  
osobno chłopcy, osobno dziewczęta, w następujących grupach wiekowych:  

 K1 dziewcząt, rocznik 2004-2005;  

 K1 dziewcząt, rocznik 2006 i młodsze;  

 C1 dziewcząt, rocznik 2004 i młodsze;  

 K1 chłopców, rocznik 2004-2005;  

 K1 chłopców, rocznik 2006 i młodsi;  

 C1 chłopców, rocznik 2004 i młodsi;  
 W przypadku złych warunków atmosferycznych lub dużej ilości zgłoszonych osad, organizator 
zastrzega możliwość rozegrania jednego przejazdu o czym powiadomi na pierwszej  odprawie 
kierowników drużyn. 

4. Punktacja regat: 
- W konkurencjach indywidualnych punktuje pierwszych 20 zawodników: Im -22, II m -20, III m -18,  

IV m -17 , itd.  Ogólnopolska Liga Młodzików „Regulamin zawodów na 2018 rok”. 
5. Nagrody:  

− Pamiątkowe statuetki,  medale, nagrody rzeczowe  
-  W punktacji drużynowej za miejsca od I do III pamiątkowe puchary   
-  Szczegółowy wykaz nagród przedstawi organizator na pierwszej odprawie kierowników  
       6.   Zgłoszenia:  
− zgłoszenia proszę kierować na adres Uczniowski Klub Sportowy „Spływ „ Sromowce Wyżne ul. Nad 
Zalew 12, 34-443 Sromowce Wyżne lub  e-mail: uks-splyw@wp.pl , do 14.08.2018 r. do godz. 16.00 
kierować zgodnie ze wzorem przewidzianym przez regulamin PZKaj  
       7.  Losowanie:  
− losowanie odbędzie się w siedzibie Klubu .16.08.2018 r. o godz. 18.00 
       8.  Dokumentacja zawodników  
- dokumentacja zawodników biorących udział w zawodach wraz z listą zbiorczą winna zostać  
dostarczona Sędziemu Głównemu, najpóźniej na pierwszej odprawie z Kierownikami Drużyn  
       9.  Opłaty:  
− opłata za zgłoszoną osadę wynosi 20 -zł  i będzie wyegzekwowana przez organizatora pod rygorem  
skreślenia z listy startowej. Przewidziany jest poczęstunek  dla każdego uczestnika zawodów  
(kiełbasa z grilla). 
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