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UCZESTNICY
Uczestnikami imprezy są dzieci i młodzież w wieku 6–16 lat. Zawody rozgrywane będą w 8
miejscach w Polsce, w zbliżonych warunkach wodnych. Każdy uczestnik zawodów losuje
nagrodę za udział, otrzymuje talony na lody i posiłek do odbioru na terenie ośrodka.
KATEGORIE:
• Dziewczęta 6–9 lat
• Chłopcy 6–9 lat
• Dziewczęta 10–13 lat
• Chłopcy 10–13 lat
• Dziewczęta 14–16 lat
• Chłopcy 14–16 lat
W tych kategoriach w poszczególnych miejscach w Polsce zostaną wyłonieni najlepsi i
nagrodzeni dyplomami oraz medalami. Wyniki wszystkich imprez rozgrywanych w 8
miejscach w Polsce zostaną opublikowane na stronie Polskiego Związku Kajakowego w
podziale na kategorie.
I Konkurencje na wodzie
1. Slalom
Zawodnik ma za zadanie przepłynięcie kajakiem w jak najkrótszym czasie trasy „ósemki”
wyznaczonej rozstawionymi w odległości ok. 15 m od siebie palikami (lub bojkami) –
zgodnie z wytycznymi organizatorów.
2. Konkurencja dodatkowa na wodzie – ubranie kamizelki asekuracyjnej , wsiadanie do
kajaka, przepłyniecie 25 m – pomiar czasu.
II Konkurencje na lądzie
1. Wyścig z wiosłem
Konkurencja na czas. W poprawnie założonej kamizelce asekuracyjnej bieg z kubeczkiem z
wodą umieszczonym na wiośle. Za wylanie wody lub zgubienie kubeczka do czasu doliczane
są sekundy karne – zgodnie z wytycznymi organizatorów.
2. Rzut rzutką do celu
Konkurencja na czas. Zawodnik staje w wyznaczonym miejscu i na sygnał sędziego
wykonuje 2 rzuty rzutką do ustawionego w odpowiedniej odległości kajaka. Każdy rzut musi
być poprzedzony okrzykiem „rzutka”. Za brak okrzyku „rzutka” i nietrafienie do celu do
czasu wykonania konkurencji doliczane są sekundy karne – zgodnie z wytycznymi
organizatorów.
PUNKTACJA
Za zajęcie określonego miejsca w każdej konkurencji uczestnik otrzymuje:
I miejsce – 10 pkt.
II miejsce – 7 pkt.
III miejsce – 4 pkt.
IV miejsce – 3 pkt.
V miejsce – 2 pkt.
za każde następne 1 pkt.
Największa ilość punktów zdobytych w poszczególnych konkurencjach wyłoni zwycięzców
w poszczególnych konkurencjach.

