REGULAMIN
XXII OTWARTYCH MISTRZOSTW KRAJOWEGO ZRZESZENIA LZS
JUNIORÓW I MŁODZIKÓW W KAJAKARSTWIE
BIAŁYSTOK 9-10.09.2017

I. CEL .
Wyłonienie Mistrzów Zrzeszenia LZS na 2017 rok.
Ocena aktualnego poziomu wyszkolenia zawodników Zrzeszenia LZS.
Popularyzacja kajakarstwa w środowisku wiejskim.
Podsumowanie rankingu młodzików Województwa PODLASKIEGO

II. TERMIN I MIEJSCE
Zawody odbędą się w dniach 9-10.09.2017 w Białymstoku OSW Dojlidy Plaża Miejska (ul. Plażowa).

III. ORGANIZATORZY
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Krajowe Zrzeszenia LZS
Polski Związek Kajakowy
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Urząd Miejski w Białegostoku
Podlaskie Zrzeszenie LZS w Białymstoku
UKS Dojlidy Białystok

IV. UCZESTNICTWO
W Mistrzostwach prawo startu mają zawodnicy klubów Zrzeszenia LZS posiadający legitymacje członka LZS z
aktualnie opłacanymi składkami oraz dokumenty sportowe zgodnie z przepisami Polskiego Związku
Kajakowego. Prawo startu, na takich samych prawach i obowiązkach mają także zawodnicy klubów – członków
Polskiego Związku Kajakowego oraz ekipy innych krajów.
Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach – wszystkie konkurencje rozegrane zostaną w dniu
10 września 2017 r.

Konkurencje:
Juniorzy Młodsi

-500 m K-1,K-2,C-1,C-2.

Juniorki Młodsze -500 m K-1,K-2.
Młodzicy

-500 m K-1,C-1,K-2,C-2.

Młodziczki

-500 m K-1,K-2.

Dzieci chłopcy

- 200 m – K – 1, C- 1 rocznik 2005 i 2006.

Dzieci dziewczynki- 200 m – K – 1, rocznik 2005 i 2006.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
1.

Regaty dzieci o Puchar Prezydenta Białegostoku

Dzieci – dziewczynki (2005 i 2006) 500 m

K–2

Dzieci – chłopcy

(2005 i 2006) 500 m K – 2

Dzieci – chłopcy

(2005 i 2006)

Dzieci – chłopcy

(2007 i młodsi 200m

500 m C – 2

Dzieci –Dziewczynki ( 2007 i młodsze 200m

C-1
K-1

V. Zasady klasyfikacji klubowej i wojewódzkiej
Klasyfikacje dotyczą tylko i wyłącznie drużyn legitymujących się organizacyjną przynależnością do Zrzeszenia
LZS. Punktacja prowadzona będzie wg zasady: I m – 9 pkt, II m – 7 pkt, III m – 6 pkt, IV m – 5 pkt, V m – 4 pkt,
VI m – 3 pkt, VII m – 2 pkt, VIII m – 1 pkt

VI. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie imienne na obowiązujących drukach z listą zbiorczą należy przesłać na adres:
e-mail: january19@interia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28.08.2017 r.
Przyjazd zawodników 09.09.2017

do godz.18.00 (o miejscu powiadomimy po przyjęciu zgłoszeń)

Odprawa techniczna odbędzie się w dniu 10.09.2017 r. o godz. 900 Plaża Miejska w Białymstoku.( Dollidy)
pierwsze starty zawodników o godzinie 10.
O nadesłanie zamówienia na noclegi i zakwaterowanie należy przesłać na adres:elaskalimowska@tlen.pl ,tel. 502385461 do dn.28.08.2017 w\g wzoru

VII. FINANSOWANIE
Opłata startowego wynosi 10,00 zł. Koszt zakwaterowania i wyżywienia wynosi 85,00/osobodzień w
internacie,120,00 w hotelu.

VIII. NAGRODY
Za miejsca I-III indywidualnie zawodnicy otrzymają medale.
Za miejsca I-III w łącznej klasyfikacji zespołowej klubów- członków Zrzeszenia LZS i województw (punktują tylko
kluby należące do Zrzeszenia LZS) zostaną wręczone puchary.

IX. UWAGI KOŃCOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu lub rzeczy
osobistych przez zawodników.
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji w przypadkach nieokreślonych w niniejszym regulaminie.
Punktowane będą tylko te wyścigi, w których udział wezmą udział minimum trzy osady lub trzy jedynki kajakowe
bądź kanadyjkowe.
Klub zobowiązany jest do zabezpieczenia swoim zawodnikom numerów startowych.
Dokonywanie dekoracji odbywać się będzie po każdym zakończonym biegu.

KRAJOWE ZRZESZENIE LZS

