IV Drzewickie Slalomy 17 czerwca 2018r
Zadanie pn. IV Drzewickie Slalomy jest współfinansowane ze środków Województwa
Łódzkiego w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej w 2018r
1. Organizator:
- organizatorem zawodów jest LKK Drzewica, Gmina i Miasto Drzewica,
2. Nazwa i rodzaj zawodów:


Zawody kajakowe

3. Miejsce i termin:
tor slalomowy w Drzewicy, 17 czerwca 2018 r.
4. Konkurencje:
Zjazd na nowym torze
Zawodnicy-amatorzy (turyści) –kategoria OPEN K-1M i K-1 K
5. Ramowy program, sposób przeprowadzenia zawodów:
System rozgrywania regat: dwa przejazdy kwalifikacyjne w konkurencjach
indywidualnych
Szczegółowy program minutowy zostanie wręczony na pierwszej odprawie z sędzią głównym
w dniu 17 czerwca 2018r o godz. 8.30 na torze slalomowym
w Drzewicy..
6. UCZESTNICTWO:
Prawo startu w Drzewickich Slalomach, mają zawodnicy - amatorzy (mężczyźni i kobiety),
Zawodnik musi zgłosić się na starcie na 5 minut przed swoim wyznaczonym czasem startu.
Wszyscy zawodnicy uczestniczący w wyścigach, muszą nosić: kask ochronny i kamizelkę
asekuracyjną /piersiowo-plecową/.
7. Miejsce i termin losowania:
- losowanie odbędzie się 15.06.2018 r. o godz.1700 w budynku LKK Drzewica, ul.
Fabryczna 18, Drzewica
- zgłoszenia do 13.06.2018 r. e-mail: biuro@lkkdrzewica.pl na drukach znajdujących się
na stronie www.lkkdrzewica.pl
8. Nagrody:
- wykaz nagród organizator przedstawi na pierwszej odprawie kierowników drużyn.
- nagroda dla najmłodszego zawodnika i najmłodszej zawodniczki regat
- słodkie upominki dla każdego zawodnika
9. Komisja sędziowska:
- skład komisji sędziowskiej powoła KS-PZKaj.

Pierwsza odprawa komisji sędziowskiej odbędzie się 17 czerwca 2018 r. o godz.9.00 przy
torze slalomowym w Drzewicy
10. Opłaty:
- opłata startowa wynosi 10,00 zł od zgłoszonej osady (pod rygorem nie dopuszczenia
osady do startu). Opłata pobierana będzie w dniu zawodów.
Wadium za złożony protest w czasie zawodów wynosi 100 zł.
11.Bezpieczeństwo i obowiązki uczestników:
Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie
odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki nad nimi
osoby dorosłe.
Uczestnicy na czas płynięcia zostaną ubezpieczeni od NNW. Podczas trwania zjazdu
uczestnicy mają obowiązek posiadania założonej kamizelki asekuracyjnej – niezastosowanie
się grozi dyskwalifikacją.
Uczestnicy są zobowiązani do posiadania własnego sprzętu kajakowego (kajak, wiosło,
kamizelka), który powinien zapewnić bezpieczeństwo płynącemu.
Uczestnicy biorą udział w kajakach własnych lub wypożyczonych od Organizatora.
W czasie rozgrywania zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów
alkoholowych i substancji psychoaktywnych, za nieprzestrzeganie grozi dyskwalifikacja.
Sędzia Główny lub Organizator ma prawo wykluczenia z imprezy osób, które nie
podporządkują się Regulaminowi, bez obowiązku zwrotu wpisowego.
Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za powierzony im sprzęt Organizatora i
zobowiązani są do pokrycia kosztów szkód, które wyrządzili. Organizator nie odpowiada za
sprzęt oraz rzeczy uczestników, które zostaną zgubione lub skradzione.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez
uczestników
w
czasie
trwania
imprezy.
Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów niż cele
związane
z
organizacją
imprezy.
W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie wpisowe nie będzie zwracane.
12. Informacje dodatkowe:
1.Prawo interpretacji Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego Głównego.
W przypadkach nie opisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny i
Organizator.
2.Wszelkie spory rozstrzyga Komisja Sędziowska powołana przed zawodami.
3.Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, bez
wcześniejszego powiadomieni
4. Zapewniamy ciepły posiłek regeneracyjny, kawę, herbatę, wodę mineralną.

Zadanie pn. „IV Drzewickie slalomy” jest współfinansowane ze
środków Województwa Łódzkiego w ramach otwartego konkursu ofert
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.

