
MI ĘDZYNARODOWY „PUCHAR PIENIN” IM. BRONISŁAWA WARUSIA.   
 IV rzut Pucharu Polski i Ligi Młodzików. Zawody weteranów. 

 
1. Organizator: SKS „Sokolica” Krościenko n/Dunajcem, który winien przestrzegać instrukcji dla 
organizatora regat PZKaj. 
 
2. Nazwa i rodzaj zawodów:  
-„3 Mi ędzynarodowy „Puchar Pienin” im. Bronisława Warusia , IV rzut Pucharu Polski w Slalomie 
Kajakowym i Ligi Młodzików Zawody weteranów. 
 
3. Miejsce i termin: tor slalomowy na rzece Dunajec w Krościenku, 1 września 2013 r. 
 
4. Konkurencje, liczba osad: Zawody rozegrane zostaną w następujących konkurencjach: 
-K-1, C-1, C-2 -mężczyzn /open/ i młodzików -indywidualnie, 
-K-1 , C-1 -kobiet /open/ i młodziczek-indywidualnie 
Do zawodów klub może zgłosić dowolną liczbę osad. 
 
5. Rozkład biegów i ich kolejność: poda organizator na pierwszej odprawie kierowników drużyn, 
która odbędzie się 1.09.2013 r. o godz. 9,00 na torze slalomowym w Krościenku. 
 
6. Miejsce i termin losowania: losowanie odbędzie się 28.08.2012 r. o godz.16,00 w lokalu SKS 
„Sokolica” Krościenko n/Dunajcem, ul. Jagiellońska 86. Zgłoszenia do 28.08.201 r. do godz. 15,00 na 
adres SKS „Sokolica” ul. Jagiellońska 86. tel/fax: (18) 262 31 26, 262 33 36 e-mail: 
piotrekmedon@op.pl, dunajecpiotr@pro.onet.pl. 
 
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: wykaz nagród organizator przedstawi na pierwszej odprawie kierowników drużyn. 
 
9. Komisja sędziowska: skład komisji sędziowskiej powoła KS-PZKaj. Pierwsza odprawa komisji 
sędziowskiej odbędzie się 1.09. 2013 r. o godz. 9,30  przy torze slalomowym w Krościenku. 
 
10. Opłaty: opłata startowa wynosi 15,00 zł od startującej osady (młodzicy 10,-zł). 
 
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”. 

Zawody weteranów rozpoczną się po zakończaniu przejazdów młodzików . Dla3 najlepszych 
zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach organizator przewidział pamiątkowe 
medale. Zawody rozgrywane zgodnie z regulaminem PZK 


