
 

 

58. MIĘDZYNARODOWE REGATY SLALOMOWE 
MEMORIAŁ A. i A. WERNERÓW  

Puchar Polski 
ZAWODY WETERANÓW MEMORIAŁ W. PIECYKA  

MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW 
 

PROGRAM ZAWODÓW 
  

SOBOTA, 01.09.2018 r.  
  

8.30 − odprawa kierowników drużyn  

9.00 − odprawa sędziów  

9.30 − start do konkurencji młodzików:  
 

− C1 chłopców  

− K1 dziewcząt 

I i II przejazd  

 -K1 chłopców 

 -C1 dziewcząt 

- C2 chłopców 

 

     I i II przejazd 

13.30 − start do konkurencji open:  
− C-1 mężczyzn 

- K1 kobiet 

I i II przejazd  

 - K-1 mężczyzn 

- C-1 kobiet 

-  C-2 mężczyzn 

I i II przejazd  

 
ZAKOŃCZENIE MEMORIAŁU A. i A. WERNERÓW: 30 min po zakończonym 

przejeździe ostatniego zawodnika. Zakończenie będzie połączone z losowaniem 

nagród dla uczestników zawodów. 

 
 
 
 



 

 

16.00 – start do konkurencji weteranów - Memoriał W. Piecyka- Mistrzostwa 
Polski Weteranów: 
- K1 kobiet 

- C2 mężczyzn 

- K1 mężczyzn  

- C1 mężczyzn 

 

ZAKONCZENIE MEMORIAŁU W. PIECYKA: 30 min po zakończonym przejeździe 

ostatniego zawodnika.  
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SZCZAWNICA 01.09.2018 r. 
  

1. Organizator:  

 - KS „Pieniny” Szczawnica; Miasto i Gmina Szczawnica  

  

2. Miejsce i termin:  

-01 września 2018 r.  

- rzeka Dunajec obok przystani kajakowej KS „Pieniny” Szczawnica.  

- pierwsza odprawa kierowników drużyn odbędzie się 01.09.2018r. o godz. 8.30 w biurze Klubu ,  

ul. Pienińska 13, Szczawnica  

- odprawa komisji sędziowskiej odbędzie się 01.09.2018 r. o godz. 9.00 w biurze Klubu ,  

 ul. Pienińska 13, Szczawnica  

  

3. Konkurencje i sprzęt:  

- zawodnicy startują na kajakach zgodnych z regulaminem PZKAJ, mogą wystartować w dwóch 

konkurencjach,  

- w kategorii wiekowej młodzików:  

- K1, C1, C2 chłopców, 

- K1, C1 dziewcząt, 

w kategorii wiekowej open: 

- K1, C1, C2 mężczyzn, 

- K1, C1 kobiet 

 

W przypadku złej aury lub dużej ilości zgłoszonych osad, organizator zastrzega możliwość rozegrania  

jednego przejazdu o czym powiadomi na I odprawie kierowników drużyn 

4. Nagrody:  

− pamiątkowe statuetki, puchary ,medale, nagrody rzeczowe  

- szczegółowy wykaz nagród przedstawi organizator na pierwszej odprawie kierowników  



 

 

  

5. Zgłoszenia:  

− zgłoszenia do 30.08.2018 r./czwartek/ do godz. 16.00 kierować na adres Klub Sportowy "Pieniny",  

ul. Pienińska 13, 34-460 Szczawnica, e-mail: kspieniny@op.pl , zgodnie ze wzorem przewidzianym  

przez regulamin PZKaj  

5. Losowanie:  

− losowanie odbędzie się w siedzibie Klubu 30.09.2018 r. /czwartek/ o godz. 18.00 

 6. Dokumentacja zawodników  

- dokumentacja zawodników biorących udział w zawodach wraz z listą zbiorczą winna zostać  

dostarczona Sędziemu Głównemu, najpóźniej na pierwszej odprawie z Kierownikami Drużyn  

 7. Opłaty:  

− opłata za zgłoszoną osadę wynosi 20zł za młodzika i 30zł w kategorii open /junior, senior/ i będzie 

wyegzekwowana przez organizatora pod rygorem skreślenia z listy startowej.  

 


