
X MI ĘDZYNARODOWE REGATY SLALOMOWE „O PUCHAR PREZYDENTA 
KRAKOWA” 

1. Organizator:  Prezydent Miasta Krakowa , Krakowski Klub Kajakowy. 
 
2. Nazwa zawodów:  X Międzynarodowe Regaty Slalomowe „O Puchar Prezydenta Krakowa”  
 
3. Miejsce i termin: 18.05. 2013 roku  sztuczny tor kajakowy w Krakowie 
  
4. Konkurencje, dystans, trasa, liczba osad:  
-K-1, C-1, C-2 – seniorzy i juniorzy (open) -indywidualne,  
-K-1 , C-1 – seniorki i juniorki (open) -indywidualne.  
-K-1, C-1, C-2 – młodzików -indywidualne,  
-K-1 , C-1 – młodziczek – indywidualne  
Do każdej konkurencji klub może zgłosić dowolną liczbę osad.  
 
6. Zgłoszenia: należy wysłać na adres: Krakowski Klub Kajakowy ul. Kolna 2, 30-381 Kraków , e-
mail: biuro@kkkkrakow.pl oddzielnie dla każdej osady i konkurencji, najpóźniej na 30 minut przed 
losowaniem. 
 
7. Miejsce i termin losowania, odprawa: Losowanie kolejności startów poszczególnych konkurencji 
odbędzie się w budynku Krakowskiego Klubu Kajakowego ul. Kolna 2 w dniu 14 maja 2013, o 
godz.16.00.  
 
6. Nagrody: za 1, 2, 3 miejsce – okolicznościowe medale lub puchary. 
 
7. Zasady punktacji:  zawody oceniane będą indywidualnie,  
8. Komisja sędziowska: zostanie powołana przez KS PZKaj. Odprawa odbędzie się w dniu 17.05.2013 
roku o godz. 18.00, w budynku Krakowskiego Klubu Kajakowego ul. Kolna 2. Pierwsza odprawa 
komisji sędziowskiej odbędzie się 18.05.2013 o godz. 8.30 w namiocie nad torem kajakowym lub 
innym miejscu wyznaczonym przez organizatora. 
9. opłata za zgłoszenie osady do zawodów wynosi:  
-dla zawodników zagranicznych za jeden dzień: 6 € seniorzy, 5 € juniorzy i młodzicy  
-dla zawodników krajowych zgodnie z zapowiedzią LXV Mistrzostwa Polski Seniorów w Slalomie 
Kajakowym. Opłaty winien wyegzekwować  organizator pod rygorem dyskwalifikacji osady  
 
10. Uwagi:  
W pozostałych kwestiach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi mają zastosowanie odpowiednie punkty 
zapowiedzi „65 IMP w Slalomie 2013“ i regulaminu slalomu kajakowego PZKaj. 
11. Szczegółowe informacje pod adresem: Krakowski Klub Kajakowy, 30-381 Kraków, ul. Kolna 2, 
tel/fax: 12-2593540, e-mail: biuro@kkk.krakow.pl lub na stronie www.kkk.krakow.pl 


