AKTUALIZACJA z dn. 27.04.2021R.
do Regulaminu Zawodów w Kajakarstwie Górskim AMP Kamienna

Niniejszym zmienia się następujące punkty regulaminu:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Punkt o brzmieniu:
„6.Rozpoczęcie zawodów nastąpi o godzinie 12.00”
zmienia się na:
„6. Godzina rozpoczęcia Zawodów wraz z harmonogramem zostanie ogłoszona przez Organizatora
na stronie internetowej http://amp.bystrze.org”
Punkt o brzmieniu:
„8.Pierwszy termin zawodów ustalono na dzień 10.04.2021r. W przypadku złych warunków
hydrologicznych lub zwiększonych obostrzeń pandemicznych Organizator może przełożyć termin
Zawodów na dzień 17.04.2021r., na dzień 24.04.2021r. lub całkowicie odwołać zawody, o czym mowa
w § 4 poniższego regulaminu.”

zmienia się na:
„8.Pierwszy termin zawodów ustalono na dzień 10.04.2021r. W przypadku złych warunków
hydrologicznych lub zwiększonych obostrzeń pandemicznych Organizator może przełożyć termin
Zawodów na dzień 17.04.2021r., na dzień 24.04.2021r., na dzień 08.05.2021r. lub całkowicie odwołać
zawody, o czym mowa w § 4 poniższego regulaminu.”

Rozdział 3
Uczestnicy
§6
Punkt o brzmieniu:
„Uczestnik zawodów musi spełniać następujące warunki: (…)
f. dokonać opłaty startowej w wysokości podanej na stronie internetowej Organizatora z ostateczną
datą do 06 kwietnia 2021r. w formie przelewu, niezależnie od ostatecznego terminu Zawodów,”

zmienia się na:
„Uczestnik zawodów musi spełniać następujące warunki:(…)
f. dokonać opłaty startowej w wysokości podanej na stronie internetowej Organizatora z ostateczną
datą do 05 maja 2021r. w formie przelewu, niezależnie od ostatecznego terminu Zawodów,”
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§7
Punkt o brzmieniu:
„2. W kategorii Amatorskiej mogą występować wyłącznie osoby niebędące zawodnikiem sportowym
(nieposiadające licencji zawodniczej Polskiego Związku Kajakowego), których licencja wygasła
nie później niż 30 kwietnia 2016 roku.”
zmienia się na:
„2. W kategorii Amatorskiej mogą występować wyłącznie osoby niebędące zawodnikiem sportowym
(nieposiadające licencji zawodniczej Polskiego Związku Kajakowego) lub których licencja wygasła
nie później niż 30 kwietnia 2016 roku.”

Rozdział 9
Regulamin Trasy Kajakowej
§ 29
Punkt o brzmieniu:
„Trasa kajakowa jest zamknięta w dniu rozgrywania zawodów od godz. 11:00, aż do ich oficjalnego
zakończenia.”
zmienia się na:
„Trasa kajakowa jest zamknięta w dniu rozgrywania zawodów od godz. 09:00, aż do ich oficjalnego
zakończenia.”

Na tym zmiany zakończono.
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