
68 INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI W SPRINCIE I ZJE ŹDZIE 
KAJAKOWYM 

ORAZ 
MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW W ZJEŹDZIE KAJAKOWYM 

pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza 

 

1. Organizator: na zlecenie Zarządu PZKaj w Warszawie - KS Start Nowy Sącz.  

2. Nazwa i rodzaj zawodów:  
 

68 Indywidualne Mistrzostwa Polski w Sprincie i Zjeździe Kajakowym 
Seniorów i Juniorów. 

3. Miejsce i termin:  
Rzeka Dunajec, Stadion Kajakowy Wietrznice w Zabrzeży, 23-25 września 2011 r. 

4. Sprzęt:  
a) kajaki jednoosobowe zjazdowe  - K-1  
b) kanadyjki jednoosobowe zjazdowe  - C-1  
c) kanadyjki dwuosobowe zjazdowe  - C-2  
 
Uwaga: sprzęt specjalistyczny (pływający i zabezpieczający) powinien spełniać wszystkie 
wymogi określone regulaminem slalomu i zjazdu PZKaj i ICF. 

5. Rozgrywane konkurencje, dystans, liczba osad: 
 
a) K-1M, C-1M, C-2M ; sprint indywidualny mężczyzn w konkurencji open, dys. 350 m.  
b) K-1W ; sprint indywidualny kobiet rozgrywany w konkurencji open, na dys. 350 m.    
c) K-1M, C-1M, C-2M ; zjazd indywidualny seniorów i juniorów, na dystansie 3500 m.  
d) K-1W  zjazd indywidualny seniorek i juniorek, na dystansie jak mężczyźni /3500 m/. 
e) K-1x3M, C-1x3M, C-2x3M; zjazd zespołowy mężczyzn / w zespole mogą startować 

seniorzy z juniorami/, dystans jak w biegach indywidualnych - 3500 m. 
f) K-1x3W; zjazd zespołowy kobiet /w zespole mogą startować seniorki z juniorkami/, 

dystans i trasa jak dla konkurencji mężczyzn /3500 m/.  
 

Do każdej konkurencji indywidualnej i zespołowej Mistrzostw Polski w Sprincie i 
Zjeździe kajakowym klub może zgłosić dowolną liczbę osad.  
Zespoły /x 3/ mogą składać się wyłącznie z zawodników /czek/, którzy startowali w 
konkurencjach indywidualnych. Zespół składa się wyłącznie z osad jednego klubu. 

6. Trasa sprintu i zjazdu kajakowego:  
 

Trasę sprintu stanowić będzie: tor kajakowy Wietrznice w Zabrzeży – dys około 400 m, o 
skali trudności wody IV,  

 
Trasę zjazdu stanowić będzie: odcinek rzeki Dunajec ze startem w Tylmanowej (3500 m), 
o skali trudności wody III, z metą na torze Stadionu Kajakowego Wietrznice w Zabrzeży.  

O dalszych szczegółach technicznych, w tym z programem minutowym regat 
kierownicy drużyn zostaną zapoznani na pierwszej odprawie z sędzią głównym, w dniu 
22.09.2011r. o godz. 18. 00 na Stadionie Kajakowym Wietrznice w Zabrzeży. 



7. Rozkład biegów i ich kolejność:  
IMP w sprincie i zjeździe kajakowym rozgrywane będą w ciągu kolejnych 3 dni, przy 
zachowaniu następującej kolejności konkurencji: K-1M, C-2M, C-1M oraz K-1W .  

 
Dzień pierwszy (piątek, 23.09.11) - start do pierwszej konkurencji sprintu o godz. 13.00. 
 
Dzień drugi (sobota, 24.09.11) - wszystkie konkurencje indywidualne zjazdu, start do 
pierwszej konkurencji o godz. 10. 00.  
 
Dzień trzeci (niedziela, 25.09.11) - wszystkie konkurencje zespołowe zjazdu /trójki/, start 
do pierwszej konkurencji trójek o godz. 10.00. 
Szczegółowy program minutowy zostanie wręczony kierownikom drużyn na odprawie z 
sędzią głównym /patrz pkt. 6/.  
 

Uwaga: organizator przewiduje wspólny start seniorów z juniorami w konkurencjach 
indywidualnych zjazdu (sobota). Dotyczy to również konkurencji indywidualnych Pań. 
Sprint (piątek) rozgrywany jest wyłącznie w konkurencjach open, w formie dwóch biegów: 
eliminacje i finał. Do finału kwalifikuje się 10 łodzi z najlepszymi czasami z eliminacji.  
W finale osady starują w odwrotnej kolejności do uzyskanych czasów z eliminacji / od 
najsłabszego do najlepszego/. O końcowym wyniku decyduje suma czasów z eliminacji i 
finału. 

8. Uczestnictwo i warunki bezpieczeństwa:  
Prawo startu w Mistrzostwach Polski w Sprincie i Zjeździe, mają zawodnicy (czki), 
spełniający warunki wiekowe, zgłoszeni do PZKaj i legitymujący się licencją zawodniczą 
PZK z aktualnymi badaniami lekarskimi i kartą pływacką. 

 
Zawodnik (czka) może startować w więcej niż jednej konkurencji indywidualnej /i tylko w 
jednej konkurencji zespołowej /x 3/. Zawodnik / czka / musi zgłosić się na starcie na 5 minut 
przed swoim wyznaczonym czasem startu /start trzymany/.  

 
Kluby zobowiązane są zabezpieczyć zawodników i łodzie zgodnie z wymogami Regulaminu 
slalomu i zjazdu kajakowego PZKaj i ICF. Wszyscy zawodnicy /czki/ muszą posisdać: kask 
ochronny i kamizelkę asekuracyjną /piersiowo-plecową/.  

 
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i winni być ubezpieczeni przez macierzyste 
kluby. Natomiast, organizator zobowiązany jest do zapewnienia na trasie zjazdu, możliwie jak 
najlepszych warunków bezpieczeństwa /ratownicy i opieka lekarska/. 

       
Konkurencję objętą programem uzna się za mistrzowską (dającą tytuł Mistrza Polski), jeżeli 
startują w niej, co najmniej: 

- w konkurencjach indywidualnych; 6 osad (nawet z 1 klubu), 
- w konkurencjach zespołowych x 3; 3 zespoły (nawet z 1 klubu), 
  
 
Organizator przeprowadzi Mistrzostwa Polski Weteranów w Zjeździe Kajakowym, 
zgodnie z zasadami oraz wymogami jak pozostałe rywalizacje mistrzowskie seniorów 
i juniorów, obj ęte omawianą zapowiedzią - głównie w zakresie: miejsca i terminu 
zgłoszeń, bezpieczeństwa osad oraz sprzętu, badań lekarskich, a także trasy zjazdu. 

 



9. Miejsce i termin składania zgłoszeń:  
 

Zgłoszenia osad do startu w zawodach winny kluby dokonywać na obowiązujących wzorach, 
wypełnionych pismem maszynowym, oddzielnie dla każdej osady i konkurencji oraz być 
dostarczone organizatorowi najpóźniej na 30 minut przed losowaniem. Wymóg ten 
obowiązuje także przy zgłaszaniu do startu w zawodach weteranów. 
Przy wysyłaniu zgłoszeń pocztą (adres: KS START w Nowym Sączu ul. Kościuszki 2 
tel/fax (18) 442-14-02, co najmniej na 7 dni przed terminem losowania, decyduje data 
stempla pocztowego, lub pocztą elektroniczną e- mail: kuropeska1@op.pl 

 
Losowanie numerów startowych odbędzie się w dniu 21.09.2011 (środa) o godz. 1600 w 
lokalu KS START w Nowym Sącz ul. Kościuszki 2.    
Te same terminy obowiązują w zakresie dostarczenia organizatorowi-komisji sędziowskiej do 
losowania, dokumentacji zawodniczej. Nie dotrzymanie wyżej wymienionych wymogów 
spowoduje, że zawodnik /czka/ lub osada nie będzie rozlosowana.  
Zgłoszenia zespołów /x 3/, ogranicza się tylko do podania ilości zespołów w konkurencji: 
zaspół I, zespół II, zespół III, bowiem imienne składy zespołów, kierownicy podadzą na 
obowiązujących drukach zgłoszeń do 1 godz po zakończeniu konkurencji indywidualnej.  

10. Miejsce i termin losowania:  
 

Losowanie odbędzie się 21.09.2011 (środa) o godz. 1600 w lokalu KS Start Nowy Sącz, ul. 
Kościuszki 2, i przeprowadzone zostanie przez komisję powołaną przez Kolegium Sędziów 
PZKaj, przy uwzględnieniu poziomu sportowego zawodników, wykładnik: aktualnie 
posiadana klasa sportowa uzyskana w kajakarstwie górskim, gdzie najpierw losowana jest 
grupa I - najsłabszych osad, następnie grupa II pośrednia - średnich zawodników, a na końcu 
grupa III – losowanie zawodników z najwyższymi klasami. 

11. Mierzenie i ważenie łodzi, sprawdzanie wyporności kamizelek ratunkowych:  
 

Jest obowiązkowe i odbędzie się w dniu 22.09.2011 r. (czwartek) od godz. 15.00-18.00, oraz 
w dniu 23.09.2011 r. (piątek) od godz. 9.00-12.00, na Stadionie Kajakowym Wietrznice w 
Zabrzeży. 

 
12. Opłaty i kary: 

 
Opłata za zgłoszenie do startu każdej osady lub zespołu w MP wynosi 1-krotną wysokość 
obowiązującej diety (23,- zł) 
Wadium za złożony protest w czasie zawodów wynosi 100, - zł, 

 
Opłatę za zgłoszenia do regat winien wyegzekwować organizator od klubów w dniu 
losowania, pod rygorem nie rozlosowania zawodnika. Dopuszcza się uregulowanie 
opłaty startowej najpóźniej do dnia 23.09.2011. 

13. Nagrody: 
W konkurencjach indywidualnych i zespołowych za zajęcie: 

 I miejsca - tytuł Mistrza Polski na rok 2011 i złoty medal. 
II i III miejsca – medale; srebrny i brązowy 

Podczas ceremonii wręczania medali, zawodników /czki/ bezwzględnie obowiązuje ubiór 
sportowy. Zawodnik (czka), który nie zgłosi się po odbiór medalu na podium - medalu 
nie otrzyma. 



14. Koszty i ich finansowanie: 
Wszelkie koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator. 

15. Komisja sędziowska: 
Pełny skład komisji sędziowskiej poda w osobnym biuletynie Kolegium Sędziów PZKaj. 
Pierwsza odprawa komisji sędziowskiej odbędzie się 23.09.2011, o godz. 1100 na Stadionie 
Kajakowym Wietrznice w Zabrzeży. 

17. Zakwaterowanie i wyżywienie: 
Wszelkie sprawy związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem zawodników, zarówno przed, 
jak i w czasie mistrzostw, kluby załatwiają i pokrywają we własnym zakresie. 

18. Sprawozdawczość: 
Sędzia główny mistrzostw, przesyła sprawozdanie z zawodów najpóźniej do 7 dni po 
zakończeniu regat, do adresatów wymienionych w „uwagach” przedmiotowego 
sprawozdania, którego druki otrzyma od Kolegium Sędziów PZK. 

19. Uwagi końcowe: 
Do ewentualnych kwestii spornych, które nie są omówione niniejszą zapowiedzią, a mogą 
mieć miejsce w czasie rozgrywania mistrzostw, mają zastosowanie odpowiednie punkty 
Regulaminu Mistrzostw Polski w Zjeździe oraz regulamin zjazdu PZKaj. 
 
20. Zawody weteranów rozpoczną się po zakończaniu konkurencji mistrzowskich na tej 
samej trasie, co grupa seniorów i juniorów – dys. 3500 m. 
Dla 3 najlepszych zawodników i zawodniczek – osad, w poszczególnych konkurencjach; K-1, 
C-2, C-1 i kategoriach wiekowych / konkurencja K-1 mężczyzn w dwu kategoriach: kategoria 
I do 50 lat oraz kategoria II powyżej 50 lat / organizator przewidział pamiątkowe medale. 

 
 
 

Organizator  
Polski Związek Kajakowy - Klub Sportowy Start Nowy Sącz 
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