
VII MEMORIAŁ ROBERTA KORZENIEWSKIEGO  
IV Rzut Pucharu Polski i Ligi Młodzików 

 
 
1. Organizator; LKK Drzewica 
 
2. Nazwa i rodzaj zawodów: Memoriał Roberta Korzeniewskiego, 
IV rzut Pucharu Polski w Slalomie Kajakowym i Ligi Młodzików. 
 
3. Miejsce i termin: tor slalomowy w Drzewicy 23 sierpnia 2013 roku 
 
4. Konkurencja, liczba osad: 
- K-1, C-1, C-2 -mężczyzn /open/ -indywidualnie, 
- K-1 , C-1-kobiet /open/ -indywidualnie 
- K-1, C-1, C-2 -młodzików -indywidualnie 
- K-1, C-1 -młodziczek -indywidualnie 
Do zawodów kluby mogą zgłosić dowolną ilość osad w każdej konkurencji 
 
5. Rozkład biegów i ich kolejność: organizator poda na pierwszej odprawie kierowników drużyn, 
która odbędzie się 23 .08.2012 r. o godz. 8,30 w budynku klubowym na torze w Drzewicy. 
 
6. Zgłoszenia, losowania,: Zgłoszenia należy wysyłać na adres: LKK Drzewica ul. Braci Kobylańskich 
51, Drzewica 26-340, e-mail: biuro@lkkdrzewica.pl Losowanie kolejności startów poszczególnych 
konkurencji odbędzie się 20.08.2013 r. o godzinie 15,00 w biurze LKK Drzewica. Ostateczny termin 
zgłoszeń upływa z terminem losowania Mistrzostw Polski Juniorów i OOM w slalomie kajakowym 
 
7. Zasady punktacji: punktacja drużynowa zgodnie z punktacją PZKaj do punktacji Pucharu Polski i 
Ligi Młodzików zgodnie z zapisami : Puchar Polski„ Regulamin zawodów na 2013 rok”, Liga 
Młodzików „Regulamin zawodów na 2013 rok” 
 
8. Nagrody:  za miejsca 1,2,3 w konkurencjach indywidualnie -dyplomy lub medale, za miejsca 1,2,3 
w punktacji drużynowej (klubowej) –puchary. 
 
9. Komisja sędziowska: skład komisji sędziowskiej ustali KS PZK. Pierwsza odprawa komisji 
sędziowskiej odbędzie się 23.08.2012 r. o godz. 9,00 w budynku klubowym na torze w Drzewicy lub 
innym miejscu wskazanym przez organizatora. 
 
10.Opłaty: opłata za start osady wynosi 15,00 zł., od startującej osady (młodzicy 10,-zł)  Zasady 
punktacji: punktacja drużynowa zgodnie z punktacją  PZK, do punktacji Pucharu Polski zgodnie z 
zapisami : Puchar Polski „Regulamin zawodów na 2013 rok” 
 
11. Uwagi: W pozostałych kwestiach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi mają zastosowanie 
odpowiednie punkty zapowiedzi „65 IMP w Slalomie 2013“ i regulaminu slalomu kajakowego PZKaj, 
Puchar Polski „ Regulamin zawodów na 2013 rok”. 


