
ZAPOWIEDZ 

DŁUGODYSTANSOWE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA 

04.05.2014. 

 
TERMIN I MIEJSCE:  
04.05.2014, akwen „Zalew Nakło - Chechło” Ośrodek  Żagiel Nowe Chechło Gmina Świerklaniec 
ORGANIZATOR: UKS Olimpijczyk Nowe Chechło,  
WSPÓŁORGANIZATORZY: Śląski Związek Kajakowy, Gmina Świerklaniec 
 
KONKURENCJE:  
- seniorzy (1995 i starsi) K-1 5000 kobiet i mężczyzn C-1 5000 mężczyzn 
- kobiet open C-1 5000 
- juniorzy (1996-1997) K-1 5000 kobiet i mężczyzn C-1 5000 mężczyzn 
- juniorzy młodsi (1998-1999) K-1 5000 dziewcząt i chłopców, C-1 5000 chłopców 
- młodzicy (2000-2001) K-1 3000 dziewcząt i chłopców, C-1 3000 chłopców 
- dzieci (2002-2003) K-1 lub MK1 2000 dziewcząt i chłopców, C-1 lub MC1 2000 chłopców 
- weterani (powyżej 35 lat lub 5 lat bez startów wyczyn. K-1 2000 kobiet i mężczyzn, C-1 2000 mężczyzn 
 
ORGANIZACYJNE: 
- Odprawa Kierowników ekip i sędziów o godz.: 9:30 
- Start pierwszej konkurencji o godz.: 10:30 
-Numery startowe zabezpiecza organizacja zgłaszająca 
- Zawodnicy muszą posiadać ważne licencje (PZKaj lub Śl.Z.Kaj), aktualne badania lekarskie dopuszczające 
do startu, potwierdzenie umiejętności pływania, oraz być ubezpieczeni 
- Weterani muszą posiadać zaświadczenie lekarskie dopuszczające do startu, oraz osobiste ubezpieczenie 
NW 
- konkurencja dochodzi do skutku przy udziale  3 osad, jeśli wyścig zostanie odwołany pozostający 
zawodnicy mogą startować w kategorii wyższej w konkursie, a w przypadku seniorów w kategorii niższej 
poza konkursem 
- Zawodnicy startujący w kategorii dzieci obowiązkowo w kamizelkach ratunkowych, inne 
kategorie w zależności od warunków pogodowych po decyzji sędziego głównego 
-Obsadę sędziowską wyznacza kolegium sędziów Śląskiego Związku Kajakowego. 
 
 
ZGŁOSZENIA:  -Zgłoszenia na liście zbiorczej wraz z rocznikiem należy przesłać na adres: 
UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 42-622 Nowe Chechło ul. Lasowicka 103  
e-mail: biuro@uks-olimpijczyk.plw terminie do 01.05.2014. losowanie numerów 02.05.2014 o godz.17:00 w 
Ośrodku Żagiel Nowe Chechło. Kontakt tel. 695999172 Andrzej Słota. 
 
NAGRODY, PUNKTACJA:  
-zdobywcy trzech pierwszych miejsc medale 
-puchary, nagrody rzeczowe w zależności od możliwości organizatora, o czym organizator poinformuje na 
odprawie technicznej 
 
 

Zadanie zostało wsparte ze środków budżetowych Samorządu Województwa Śląskiego. 


