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Cel


Wyłonienie najszybszej pary kajakarzy w prowadzonej rywalizacji



Podniesienie świadomości turystyki kajakowej w regionie.



Umożliwienie zawodnikom rywalizacji w zawodach zorganizowanych na kształt klasyfikacji
Pucharowej – Knock Out



Promocja lokalnych terenów

Definicje

Klasyfikacja końcowa - ranking, uporządkowanie Uczestników i przyznanie im miejsc, na podstawie sumy
punktów uzyskanych przez Uczestników w Zawodach Grand Prix Polski.
Klasyfikacja Open – ranking, uporządkowanie Uczestników i przyznanie im miejsc od najkrótszego do
najdłuższego czasu zmagań.
Uczestnik - osoba biorąca udział w rywalizacji sportowej Zawodów i Grand Prix Polski.
Drużyna - dwóch uczestników stanowiących zespół w jednym kajaku
Para – dwie drużyny biorące jednoczesny udział w pojedynczym starcie Knock Out

Zgłoszenia i uczestnictwo
Sprinty Kajakowe Parami w Brańszczyku są imprezą otwartą, prawo startu mają Uczestnicy z Polski i
zagranicy, zrzeszeni w krajowych związkach sportowych, jak też niezrzeszeni.
Uczestnicy zgłaszają się do udziału w zawodach przez rejestrację w formularzu on-line.

Kategorie i klasyfikacje


Klasyfikacja Open: Ranking układa startujące drużyny od najszybszej do najwolniejszej biorąc pod
uwagę ich pierwszy osiągnięty czas w trakcie rozgrywania zawodów systemem pucharowym.
Drużyny przechodzące kolejno do półfinału i finału Klasyfikacji Pucharowej uczestniczą w
klasyfikacji Open swoim pierwszym rezultatem w rozgrywkach wstępnych



Klasyfikacja Pucharowa – Knock Out

Nagrody i dekoracje
Dekoracje w Klasyfikacji końcowej Sprintów Kajakowych Parami odbywają się odpowiednio po
zakończeniu zawodów w obu Klasyfikacjach.
Pierwsze trzy Drużyny w klasyfikacji Open i klasyfikacji pucharowej zostaną udekorowane na podium.

Sposób przeprowadzenia zawodów


Wyniki klasyfikacji Open są generowane na podstawie startów w zawodach rozegranych systemem
pucharowym.



Wyniki klasyfikacji Pucharowej – Knock Out:
System pucharowy zostanie ułożony w zależności od ilości zapisanych Par. Rywalizacja może być
prowadzona w systemie 64/32/16/8 Par.
Drużyny startują w wyznaczonych przez organizatora Parach. Pierwsza drużyna z danej pary
przechodzi do kolejnego etapu zmagań, odpowiednio do łącznej liczby uczestników: 1/16 finału, 1/8
finału, 1/4 finału, półfinał, finał. Przed finałem odbędzie się start par walczących o trzecie miejsce w
klasyfikacji pucharowej. W przypadku nieparzystej ilości uczestników na danym etapie rozgrywki,
może dojść do Startu pojedynczej drużyny w Parze. Jeśli jest to pierwszy start drużyny, to start taki
zostanie rozegrany, w przeciwnym wypadku drużyna przechodzi do kolejnego etapu w ramach
Lucky Team. Sposób rozgrywek obrazuje poniższa grafika:

Sprzęt
Do udziału w zawodach dopuszczeni są uczestnicy posługujący się sprzętem własnym i użyczonym przez
organizatora. Dopuszczane są wyłącznie kajaki dwuosobowe.
Uczestnicy zobowiązani są do startu w zapiętej kamizelce wypornościowej.

Kontrola techniczna
W trakcie trwania Zawodów uczestnik zobowiązany jest do poruszania się na całej długości trasy w sposób
niezagrażający innym uczestnikom. Zabrania się kontaktu między kajakami i zasłaniania toru zmagań
wyprzedzanemu/wyprzedzonemu kajakowi.
W miejscu nawrotki należy ominąć boję zgodnie z ruchem wskazówek zegara, przyjmując zasadę:
Jeśli do nawrotki podpływają dwa kajaki i płyną w jednej linii (nie ma wyraźnego odstępu kajak za
kajakiem), to pierwszeństwo wejścia w nawrotkę ma kajak będący po wewnętrznej. Kajak będący po
zewnętrznej musi ustąpić miejsca.
Opłata startowa
bezpłatnie
Organizator
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 43, 07-221 Brańszczyk, tel.
29 679 40 45, e-mail: centrumkultury@branszczyk.pl, www.centrumkulturybranszczyk.pl.
Postanowienia końcowe
Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach kajakowych startują na własną odpowiedzialność i nie będą
wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas
trwania imprezy.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie.
Aktualizacja informacji na portalu społecznościowym Fb na bieżąco.
W sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie w każdym przypadku decydować
będą organizatorzy.

