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l. REGULAMIN SLALOMU KAJAKOWEGO
1. Postanowienia ogólne
1.1. Celem zawodów w slalomie kajakowym jest bezb³êdny przejazd trasy, wyznaczonej
przez bramki, wyznaczonej na rw¹cej wodzie, w jak najkrótszym czasie.
1.2. Torem slalomowym zwanym dalej „torem” nazywamy odcinek wody urz¹dzony
i przygotowany do rozgrywania zawodów w slalomie kajakowym wraz z zapleczem technicznym i administracyjno-socjalnym.
1.3. Tras¹ slalomow¹ zwan¹ dalej „tras¹”, jest odcinek wody, na którym rozgrywa siê
slalom poczynaj¹c od linii startu do linii mety.
1.4. Niniejszy regulamin obowi¹zuje organizatorów, sêdziów, kierowników dru¿yn oraz
zawodników bior¹cych udzia³ w zawodach rozgrywanych w kraju, za wyj¹tkiem zawodów uznawanych za miêdzynarodowe i rozgrywanych wed³ug przepisów Miêdzynarodowej Federacji Kajakowej (ICF).
1.5. Ze wzglêdu na swój zasiêg i rodzaj zawody dziel¹ siê na:
– miêdzynarodowe,
– krajowe centralne,
– krajowe terenowe.
1.6. Nadzór nad zawodami organizowanymi w Polsce sprawuj¹:
a) Polski Zwi¹zek Kajakowy – PZKaj., w odniesieniu do zawodów miêdzynarodowych
i krajowych zawodów centralnych,
b) Okrêgowy Zwi¹zek Kajakowy – OZKaj., w odniesieniu do krajowych zawodów terenowych.
1.7. Zarz¹d PZKaj. og³asza corocznie, w terminie do koñca stycznia danego roku kalendarz organizowanych w kraju zawodów miêdzynarodowych i krajowych zawodów centralnych.
1.8. Interpretacja przepisów regulaminu oraz rozstrzyganie o sprawach w nim nie przewidzianych nale¿y do:
• w czasie zawodów do sêdziego g³ównego lub jury, jeœli zosta³o powo³ane,
• po zawodach do w³aœciwego organu PZKaj.
Najwy¿sz¹ instancj¹ w tych sprawach jest Zarz¹d PZKaj.
1.9. Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.
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2. Przepisy techniczne i bezpieczeñstwa
2.1. Kategorie i budowa ³odzi
2.1.1. Slalom kajakowy rozgrywa siê na nastêpuj¹cych rodzajach ³odzi:
– kajaki jednoosobowe
– K-1
– kanadyjki jednoosobowe
– C-1
– kanadyjki dwuosobowe
– C-2
2.1.2. £odzie musz¹ posiadaæ nastêpuj¹ce wymiary i minimaln¹ wagê:
minimalna d³ugoœæ
minimalna szerokoœæ minimalna waga
K-1
350 cm
60 cm
9 kg
C-1
350 cm
65 cm
10 kg
C-2
410 cm
75 cm
15 kg
Uwaga:
• minimalna waga ³odzi jest okreœlona dla ³odzi, w której nie ma wody,
• fartuch jest uznawany za wyposa¿enie i nie jest wa¿ony z ³odzi¹.
2.1.3. £odzie nie mog¹ posiadaæ urz¹dzeñ sterowych.
2.1.4. £odzie musz¹ byæ zbudowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wymiarami, których
kszta³t nie mo¿e ulegaæ zmianie przez ca³y czas zawodów, ³odzie musz¹ posiadaæ pojedyncz¹ liniê stêpki, pojedynczy dziób i rufê.
2.1.5. Koñce ³odzi (dziób i rufa) musz¹ byæ zaokr¹glone a promieñ zaokr¹glenia musi
wynosiæ co najmniej 2 cm w poziomie i 1 cm w pionie.
2.1.6. Kajak jest to ³ódŸ kryta z kokpitem, w której zawodnik siedzi wprawiaj¹c j¹ w ruch
za pomoc¹ wios³a o dwóch piórach.
2.1.7. Kanadyjka jest to ³ódŸ kryta z kokpitem, w której zawodnik klêczy, wprawiaj¹c j¹
w ruch za pomoc¹ wios³a o jednym piórze.
2.1.8. £odzie, wyposa¿enie oraz wios³a i ubranie mog¹ mieæ znaki firmowe, reklamy,
(z wyj¹tkiem reklam produktów tytoniowych i alkoholowych), emblematy i napisy.
Wszystkie napisy reklamowe powinny byæ umieszczone tak, aby nie zak³óca³y identyfikacji zawodnika i nie mia³y wp³ywu na jego przejazd.
2.1.9. £odzie lub sprzêt, które nie odpowiadaj¹ wymogom regulaminowym, nie zostan¹
dopuszczone do startu.
2.1.10. Ka¿dy zawodnik jest odpowiedzialny, aby jego sprzêt spe³nia³ wymagania regulaminowe.
2.2. Konkurencje
2.2.1 Slalom rozgrywa siê w nastêpuj¹cych konkurencjach:
– indywidualnych:
– kobiety
K-1, C-1, C-2
– mê¿czyŸni
K-1, C-1, C-2
– zespo³owych:
– kobiety
3 × K-1, 3 × C-1, 3 × C-2
– mê¿czyŸni
3 × K-1, 3 × C-1, 3 × C-2
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2.2.2. Zawodnik mo¿e startowaæ w wiêcej ni¿ jednej konkurencji indywidualnej i tylko jednej konkurencji zespo³owej (wyj¹tek mog¹ stanowiæ regaty mistrzowskie PZK i OZK).
2.2.3. Zespo³y mog¹ siê sk³adaæ tylko z zawodników startuj¹cych w konkurencjach
indywidualnych.
2.2.4. Zawodnik mo¿e startowaæ w konkurencji zespo³owej innej ni¿ indywidualnie.
2.3. Trasa
2.3.1. Trasa musi byæ ca³kowicie przejezdna na ca³ej d³ugoœci i zapewniæ takie same warunki dla prawo- i leworêcznych zawodników w C1. Poprawnie ustawiona trasa powinna
zawieraæ:
a) przynajmniej jedn¹ kombinacjê bramek umo¿liwiaj¹c¹ zawodnikom wybór ró¿nych
opcji jej pokonywania,
b) wykorzystywaæ trudne miejsca na trasie (wiry, fale, progi).
2.3.2. Trasa nie mo¿e byæ d³u¿sza ni¿ 400 m i krótsza ni¿ 250 m, mierz¹c od linii startu
do linii mety w linii wody. Czas przejazdu zawodnika w K-1 powinien byæ nie d³u¿szy
ni¿ 100 sek. i nie krótszy ni¿ 90 sek.
2.3.3. Szybkoœæ pr¹du nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 2 m/sek. W miarê mo¿liwoœci trasa powinna sk³adaæ siê z przeszkód naturalnych lub sztucznych.
2.3.4. Trasa musi sk³adaæ siê maksymalnie z 25 bramek oraz minimalnie z 18, z których
minimum 6 a maksimum 7 musi byæ bramkami podjazdowymi.
2.3.5. Ostatnia bramka musi byæ ustawiona nie mniej ni¿ 15 m, a nie wiêcej ni¿ 25 m
przed lini¹ mety.
2.3.6. Organizatorzy powinni wybraæ tak¹ trasê, aby przejazdy mog³y byæ przeprowadzone bez przeszkód i niedogodnoœci dla zawodników. Nale¿y zachowaæ tak¹ odleg³oœæ
miêdzy bramkami, aby mo¿liwy byt poprawny przejazd przez nie, a ocena przejazdu
mog³a byæ dokonana bez w¹tpliwoœci.
2.3.7. Je¿eli podczas trwania zawodów sêdzia g³ówny stwierdzi, ¿e wyst¹pi³a istotna
zmiana poziomu wody, który mo¿e byæ skorygowany, mo¿e wstrzymaæ zawody do czasu przywrócenia pierwotnych warunków wodnych.
2.3.8. Trasa do rozgrywania pó³fina³u i fina³u w zawodach slalomowych, mo¿e byæ
zmieniona w stosunku do ustawienia trasy z eliminacji, zachowuj¹c równowagê (lewy
prawy) oraz pozosta³e wymogi dotycz¹ce trasy (patrz artyku³ 2.3.1.).
2.3.9. Je¿eli podczas trwania zawodów nadzwyczajne okolicznoœci spowodowa³y zmianê charakteru lub uk³adu trasy – tylko sêdzia g³ówny mo¿e nakazaæ zmianê lub poprawienie ustawienia bramki (bramek).
2.4. Bramki
2.4.1. Bramka sk³ada siê z 1 lub 2 podwieszonych palików pomalowanych pasami zielonymi i pasami bia³ymi – dla bramek zgodnych z pr¹dem wody oraz pasami czerwonymi i pasami bia³ymi – dla bramek podjazdowych. Dolny pas jest zawsze bia³y. Wszystkie pasy maj¹ 20 cm d³ugoœci. W przypadku bramki „jednopalikowej” drugi palik bêdzie umieszczony na odpowiednim brzegu toru w celu zdefiniowania linii bramki oraz
kierunku jazdy (patrz diagram nr 88).
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2.4.2. Szerokoœæ bramki „dwupalikowej” mierzona pomiêdzy palikami wynosi minimalnie 120 cm, a maksymalnie 400 cm. Paliki musz¹ byæ okr¹g³e o d³ugoœci 160 do 200 cm
i œrednicy 35–50 mm. Musz¹ mieæ odpowiedni ciê¿ar, by ich ruch spowodowany przez
wiatr nie by³ nadmierny.
2.4.3. Dolny koniec palika powinien byæ 20 cm nad lustrem wody ale tak aby palik nie
by³ poruszany przez wodê.
2.4.4. Bramki musz¹ byæ ponumerowane w kolejnoœci ich przejazdu.
2.4.5. Tablice z numerami bramek musz¹ mieæ wymiary 30×30 cm. Numery musz¹ byæ
pomalowane czarn¹ farb¹ na ¿ó³tym lub bia³ym tle, po obu stronach tablicy. Ka¿da cyfra
musi mieæ 20 cm wysokoœci i 2 cm szerokoœci. Cyfra na odwrotnej stronie tablicy, w stosunku do kierunku jazdy musi byæ przekreœlona czerwon¹ lini¹ po przek¹tnej od dolnego
lewego do górnego prawego rogu.
2.4.6. Numery ocenianych bramek musz¹ byæ wyraŸnie widoczne, na ka¿dym stanowisku sêdziowskim.
2.5. Przepisy bezpieczeñstwa
2.5.1. Wszystkie ³odzie startuj¹ce w zawodach przez ca³y czas ich trwania musz¹ byæ
niezatapialne i wyposa¿one w uchwyt umocowany w odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 30 cm
od dziobu i rufy. Za uchwyt uwa¿a siê: pêtlê z liny, linkê z r¹czk¹ lub inn¹ linê biegn¹c¹
wzd³u¿ ca³ej d³ugoœci ³odzi od dziobu do rufy. Uchwyty musz¹ zawsze umo¿liwiaæ
³atwe wsuniêcie ca³ej d³oni, a¿ do nasady kciuka, celem uchwycenia ³odzi. Materia³ u¿yty do wykonania uchwytu musi mieæ co najmniej 6 mm œrednicy lub minimalny przekrój
2×10 mm. Zaklejanie uchwytów taœm¹ klej¹c¹ jest zabronione.
2.5.2. Ka¿dy zawodnik podczas ca³ego czasu startów musi mieæ na sobie zapiêty kask
i kamizelkê asekuracyjn¹. Kamizelka asekuracyjna noszona na górnej czêœci cia³a musi
byæ wykonana z materia³u p³ywalnego gwarantowanej jakoœci, nie wch³aniaj¹cego
wody, rozmieszczonego równomiernie z przodu i z ty³u. Kamizelka asekuracyjna musi
mieæ p³ywalnoœæ umo¿liwiaj¹c¹ utrzymanie na powierzchni wody odwa¿nika o masie
6 kg i powinna byæ zaprojektowana tak, aby utrzyma³a przytomn¹ osobê na wodzie
twarz¹ do góry.
2.5.3. Kask musi zapewniaæ dostateczn¹ ochronê g³owy zawodnika w przypadku uderzeñ o ska³y (przestrzeñ miêdzy g³ow¹ a kaskiem musi absorbowaæ wstrz¹s) i posiadaæ
solidny pasek podbródkowy.
2.5.4. Zaleca siê organizatorom i sêdziom sprawdzanie osobistego sprzêtu asekuracyjnego, kamizelek oraz ³odzi zarówno na starcie jak i na mecie.
2.5.5. W przypadkach w¹tpliwych nale¿y sprawdziæ niezatapialnoœæ ³odzi. £ódŸ
nape³niona wod¹ musi unosiæ siê na powierzchni wody.
2.5.6. Zawodnicy musz¹ mieæ mo¿liwoœæ natychmiastowego opuszczenia ³odzi.
2.5.7. Starter, kontroler ³odzi, kontroler przedstartowy, sêdzia g³ówny, a tak¿e ka¿dy
z sêdziów w ramach swych obowi¹zków jest zobowi¹zany nie dopuœciæ zawodnika do
startu w przypadku niestosowania siê do przepisów bezpieczeñstwa.
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2.5.8. Przez ca³y czas trwania zawodów na torze musi byæ obecny ratownik medyczny
lub lekarz, zdolny w razie wypadku udzieliæ pomocy poszkodowanemu.
2.5.9. Przez ca³y czas trwania zawodów na torze musi byæ zespó³ ratowników, zdolny
w razie wywrotki lub innego niebezpieczeñstwa, udzieliæ skutecznej pomocy zawodnikom i w miarê mo¿liwoœci ich sprzêtowi.
2.5.10. Zawodnicy zawsze startuj¹ na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. Polski Zwi¹zek Kajakowy i organizatorzy nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za wypadki lub uszkodzenia sprzêtu, które mog¹ wydarzyæ siê podczas zawodów.
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3. Sêdziowie i funkcjonariusze
3.1. Zasady ogólne
3.1.1. Slalom nadzorowany jest przez nastêpuj¹cych sêdziów:
– Sêdzia g³ówny
– Kierownik techniczny
– Sêdziowie bramkowi
– Starter
– Kontroler przedstartowy (pomocnik startera)
– Sêdzia mety
– Sêdziowie mierz¹cy czas
– Kierownik biura obliczeñ
– Kontroler ³odzi
– Projektant trasy
3.1.2. Na zawody o mistrzostwo Polski na wniosek Kolegium Sêdziów PZKaj., Zarz¹d
PZKaj. powo³uje 3-osobowe jury, jako organ odwo³awczy od decyzji sêdziego g³ównego. Decyzje jury s¹ ostateczne. W sk³ad jury powinno wchodziæ co najmniej dwóch sêdziów klasy zwi¹zkowej.
3.1.3. Kategorie sêdziów, wymagane kwalifikacje oraz tryb i warunki uzyskiwania klas
sêdziowskich reguluj¹ odrêbne przepisy.
3.1.4. Ka¿dy sêdzia powinien wykonywaæ swoje obowi¹zki jak najdok³adniej i najsprawniej w pe³nym poczuciu odpowiedzialnoœci za pe³nion¹ funkcjê oraz zgodnie z etyk¹
obowi¹zuj¹c¹ sêdziego.
3.1.5. Komisji sêdziowskiej przewodzi sêdzia g³ówny powo³ywany:
– dla zawodów centralnych – przez Zarz¹d PZKaj. na wniosek Kolegium Sêdziów PZKaj.,
– dla zawodów terenowych – przez Zarz¹d w³aœciwego OZKaj. na wniosek terenowego
Kolegium Sêdziów.
3.1.6. Kolegium Sêdziów typuj¹c sêdziego g³ównego, wyznacza komisjê sêdziowsk¹,
której sk³ad jest zale¿ny od rodzaju zawodów. Liczba cz³onków komisji sêdziowskiej
nie mo¿e byæ jednak mniejsza ni¿ 9 osób, a mianowicie:
a) sêdzia g³ówny
b) kierownik techniczny
c) starter
d) sêdzia mety
e) kierownik biura obliczeñ
f) 4 sêdziów bramkowych.
3.1.7. £¹czenie dwóch funkcji sêdziowskich jest dopuszczalne pod warunkiem, ¿e mo¿na je pe³niæ na tym samym miejscu (np. starter – sêdzia bramkowy, kierownik biura obliczeñ – sêdzia mety itp.).
3.1.8. Do pomocy komisji sêdziowskiej mog¹ byæ powo³ani funkcjonariusze stanowi¹cy
pomoc techniczn¹ w wykonywaniu zadañ komisji sêdziowskiej.
3.1.9. Sêdziowie nie mog¹ pe³niæ dodatkowo funkcji trenera lub kierownika dru¿yny startuj¹cej w danych zawodach.
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3.2. Sêdzia g³ówny
3.2.1. Sêdzia g³ówny przewodniczy komisji sêdziowskiej i jest odpowiedzialny za prawid³owe, sprawne i zgodne z regulaminem, przeprowadzenie zawodów.
3.2.2. Sêdzia g³ówny koordynuje i nadzoruje pracê wszystkich sêdziów i funkcjonariuszy, a w szczególnoœci:
– decyduje o interpretacji przepisów oraz podejmuje decyzje w sprawach wynik³ych
w trakcie zawodów, a nie objêtych regulaminem,
– rozstrzyga wszelkie spory,
– decyduje o dyskwalifikacjach (z wyj¹tkiem zastrze¿onych do decyzji startera) i mo¿e
nak³adaæ inne kary regulaminowe,
– zezwala zawodnikom na dodatkowy przejazd,
– mo¿e usun¹æ od pe³nionej funkcji poszczególnych sêdziów i funkcjonariuszy,
– zatwierdza wyniki,
– w przypadku nieprzewidzianych okolicznoœci (np. niesprzyjaj¹ce warunki atmosferyczne, skala trudnoœci itp.) mo¿e zmieniæ ustalony program zawodów, przesun¹æ lub
zmieniæ terminy poszczególnych konkurencji lub odwo³aæ zawody,
– mo¿e przerwaæ lub odwo³aæ zawody, je¿eli stan urz¹dzeñ technicznych, sprzêtu lub
nieskuteczne dzia³anie s³u¿b ratowniczych w ra¿¹cy sposób odbiega od ustalonych
przepisów lub zasad bezpieczeñstwa
– przyjmuje od organizatora zawodów dokumentacjê niezbêdn¹ dla prawid³owego
przeprowadzenia zawodów, sprawdza jej zgodnoœæ z przepisami i w razie potrzeby
ustala sposób jej uzupe³nienia,
– sprawdza stan toru oraz urz¹dzeñ z punktu widzenia mo¿liwoœci prawid³owego przeprowadzenia zawodów,
– przeprowadza odprawy z kierownikami dru¿yn i komisj¹ sêdziowsk¹, na których
omawia zasadnicze sprawy zwi¹zane z przeprowadzeniem zawodów oraz dokonuje
weryfikacji zg³oszeñ do poszczególnych konkurencji,
– w razie potrzeby mo¿e zwo³aæ odprawê kierowników dru¿yn lub komisji sêdziowskiej.
3.3. Kierownik techniczny
3.3.1. Kierownik techniczny:
a) kieruje przygotowaniami do zawodów i jest odpowiedzialny za prawid³owe funkcjonowanie wszystkich urz¹dzeñ technicznych podczas zawodów,
b) czuwa nad terminowym i zgodnym z kolejnoœci¹ przebiegiem poszczególnych konkurencji,
c) kieruje prac¹ funkcjonariuszy zajmuj¹cych siê sprawami urz¹dzeñ technicznych na
torze i trasie, bezpieczeñstwa i pierwszej pomocy.
3.4. Sêdzia bramkowy
3.4.1. Sêdzia bramkowy obserwuje i ocenia prawid³owoœæ przejazdu bramek, które zosta³y mu przydzielone. Sêdzia bramkowy prowadzi przejrzyœcie pisemn¹ dokumentacjê
dotycz¹c¹ ka¿dego zawodnika.
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3.4.2. Zaleca siê przydzielenie jednemu sêdziemu bramkowemu jednej bramki. Sêdzia
mo¿e obserwowaæ inne bramki na polecenie sêdziego g³ównego w celu pomocy w ocenie przejazdu innemu sêdziemu zgodnie z zaleceniami sêdziego g³ównego.
3.4.3. Sêdzia bramkowy wyraŸnie sygnalizuje ile punktów karnych zamierza przyznaæ
zawodnikowi.
3.5. Starter
3.5.1. Starter jest odpowiedzialny za prawid³ow¹ kolejnoœæ startów zawodników i daje
zgodê na start.
3.5.2. Mo¿e zabroniæ startu zawodnikowi je¿eli:
a) nie przestrzega przepisów bezpieczeñstwa,
b) nie stawi siê na starcie w przepisowym terminie,
c) jest bez numeru startowego lub niew³aœciwie ubrany,
d) nie stosuje siê do poleceñ startera.
O wyst¹pieniu ww. nieprawid³owoœci starter musi niezw³ocznie powiadomiæ sêdziego
g³ównego.
3.6. Kontroler przedstartowy
3.6.1. Kontroler przedstartowy stwierdza:
a) czy ³odzie jak i ubiór zawodnika spe³niaj¹ wymogi bezpieczeñstwa (kask, kamizelka
asekuracyjna, ³ódŸ) zgodnie z pkt. 2.5,
b) czy ³odzie posiadaj¹ oznaczenia kontrolera ³odzi,
c) zabrania startu zawodnikom i ³odziom nie spe³niaj¹cym wymogów bezpieczeñstwa
(zgodnie z pkt. 2.5.).
3.6.2. Za stratê wynik³¹ z powy¿szych dzia³añ odpowiedzialny jest zawodnik.
3.7. Sêdzia mety
3.7.1. Sêdzia mety:
a) stwierdza przep³yniêcie linii mety przez zawodnika,
b) w sytuacjach w¹tpliwych sporz¹dza raport i niezw³ocznie informuje o tym sêdziego
g³ównego.
3.8. Sêdzia mierz¹cy czas
3.8.1. Sêdziowie mierz¹cy czas s¹ odpowiedzialni za dok³adne zmierzenie czasu przejazdu (w koordynacji ze starterem) i podanie go do biura obliczeñ.
3.9. Kierownik biura obliczeñ
3.9.1. Kierownik biura obliczeñ – sekretarz, jest odpowiedzialny za obliczanie wyników
i podanie ich do publicznej wiadomoœci. Prowadzi dokumentacjê zawodów, sporz¹dza
zestawienie wyników poszczególnych konkurencji, wykazy zwyciêzców oraz prowadzi
punktacjê zawodów. Nadzoruje i kieruje prac¹ sêdziów obliczaj¹cych wyniki, czuwa
nad up³ywem czasu przewidzianego do sk³adania protestów. Ponadto kontroluje i kieruje prac¹ spikera oraz czuwa nad w³aœciw¹ informacj¹ dla uczestników zawodów, widzów i œrodków przekazu informacji.
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3.10. Kontroler ³odzi
3.10.1. Kontroler ³odzi sprawdza czy wymiary i ciê¿ar ³odzi jest zgodny z przepisami
i odpowiednio je oznacza. Ponadto sprawdza czy ³odzie i kamizelki asekuracyjne
spe³niaj¹ wymogi bezpieczeñstwa (zgodnie z pkt. 2.5). Mo¿e udzielaæ porad dotycz¹cych dostosowania ³odzi, wiose³, ubiorów lub wyposa¿enia do przepisów pkt. 2.1.8.
3.11. Projektant trasy
3.11.1. Projektant trasy jest odpowiedzialny za:
a) zaprojektowanie trasy i zapewnienie by trasa zachowa³a przez ca³y czas trwania zawodów swój pierwotny kszta³t,
b) w³aœciwe zawieszenie bramek i innych urz¹dzeñ trasy.
3.11.2. Projektant trasy zawsze musi byæ gotowy wraz z zespo³em ustawiaczy trasy do
dokonania napraw lub poprawek urz¹dzeñ trasy.
3.12. Funkcjonariusze
3.12.1. Liczbê funkcjonariuszy, ich stanowiska i zadania ustala organizator w zale¿noœci
od potrzeb, na podstawie przepisów „instrukcja dla organizatora zawodów”.
3.12.2. Bezpoœrednimi prze³o¿onymi funkcjonariuszy s¹ sêdziowie kieruj¹cy prac¹ poszczególnych stanowisk obs³ugiwanych przez funkcjonariuszy (np. kierownik techniczny ma do dyspozycji zespó³ ratowników, zespó³ ustawiaczy trasy, urz¹dzeñ pomiaru
czasu itp., kierownik biura obliczeñ – spikerów, t³umaczy, telefonistów, obs³ugê tablic
informacyjnych itp.
Starter – trzymaczy, pomiar czasu itp., kierownik mety – pomiar czasu.
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4. Uczestnicy zawodów
4.1. Zawodnicy
4.1.1. W zawodach slalomowych mog¹ braæ udzia³ zawodnicy bêd¹cy cz³onkami klubów i innych organizacji, zg³oszeni do PZKaj. wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów, je¿eli
przepisy specjalne nie stanowi¹ inaczej.
4.1.2. Zawodnik zg³oszony do zawodów musi posiadaæ wa¿n¹ legitymacjê zawodnicz¹
lub licencjê, aktualn¹ kartê zdrowia, dokument potwierdzaj¹cy umiejêtnoœæ p³ywania (co
najmniej powszechn¹ kartê p³ywack¹ lub inny dokument potwierdzaj¹cy tê umiejêtnoœæ).
4.1.3. Zawodnikowi nie wolno startowaæ pod pseudonimem lub obcym nazwiskiem.
4.1.4. Zawodnicy zdyskwalifikowani lub zawieszeni nie mog¹ startowaæ w zawodach
slalomowych.
4.1.5. Zawodnikowi nie wolno reprezentowaæ w zawodach w jednym i tym samym czasie
wiêcej ni¿ jednej organizacji. Zmianê barw organizacyjnych reguluj¹ odrêbne przepisy.
4.1.6. Zawodników uprawiaj¹cych slalom kajakowy dzieli siê na grupy wed³ug wieku:
a) dzieci
b) m³odzicy
c) juniorzy
d) seniorzy
Wiek poszczególnych grup okreœlaj¹ odrêbne przepisy wydane przez Zarz¹d Polskiego
Zwi¹zku Kajakowego. W przypadku wprowadzenia zmian, informacja o tym winna byæ
podana co najmniej na 1 rok przed wejœciem w ¿ycie dokonanych zmian grup
wiekowych.
Granicê wieku okreœla rocznik tzn., ¿e zawodnik pozostaje w danej grupie wiekowej od
pocz¹tku roku kalendarzowego, w którym rozpocz¹³ okreœlony wiek, do koñca roku kalendarzowego, w którym ukoñczy³ okreœlony wiek.
4.1.7. Zawodnicy maj¹ prawo startu jedynie w odpowiedniej grupie wiekowej. Zarz¹d
PZKaj. mo¿e zezwoliæ na start w wy¿szej grupie wiekowej. Zgoda taka musi byæ uzyskana do 31 marca ka¿dego roku. Warunki uzyskania powy¿szej zgody reguluj¹ odrêbne
przepisy. Zarz¹d PZKaj. mo¿e równie¿ zezwoliæ na wspólny start zawodników ró¿nych
grup wiekowych, w okreœlonych zawodach (co og³asza w wydawanej zapowiedzi
zawodów).
4.1.8. Zdobywanie przez zawodników klas sportowych reguluj¹ odrêbne przepisy.
4.1.9. Ka¿dy zawodnik zg³oszony do zawodów i bior¹cy w nich udzia³ ma prawo do:
a) uczestniczenia w konkurencjach, do których zosta³ zg³oszony przez swoj¹ organizacjê,
b) korzystania ze wszystkich urz¹dzeñ, udogodnieñ i œwiadczeñ przygotowanych przez
organizatorów,
c) uzyskiwania tytu³ów, dyplomów, wyró¿nieñ i nagród.
4.1.10. Ka¿dy zawodnik zg³oszony do zawodów i bior¹cy w nich udzia³ ma obowi¹zek:
a) stosowaæ siê do przepisów niniejszego regulaminu, a tak¿e programu i zapowiedzi
zawodów, jak równie¿ œciœle przestrzegaæ instrukcji i zarz¹dzeñ sêdziego g³ównego
i innych sêdziów zgodnie z ich kompetencjami,
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b) wspó³dzia³aæ z organizatorem zawodów, komisj¹ sêdziowsk¹, innymi zawodnikami
w sprawnym przeprowadzeniu zawodów, przez regulaminowe i kole¿eñskie podejœcie do wszystkich spraw zaistnia³ych w czasie zawodów,
c) w razie wypadku i zagro¿enia ¿ycia ludzkiego nieœæ pomoc bez wzglêdu na utratê
mo¿liwoœci zwyciêstwa.
d) stawiaæ siê punktualnie na wyznaczone miejsce startu, zbiórek, odpraw itp.,
e) dbaæ o przydzielony sprzêt sportowy oraz chroniæ go przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
f) nie dotykaæ sprzêtu innych zawodników bez ich zgody.
4.1.11. Za przekroczenie przepisów zawodnik ponosi odpowiedzialnoœæ zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu, a w szczególnych przypadkach, mo¿e byæ poci¹gniêty
do odpowiedzialnoœci prawnej.
4.2. Kierownicy dru¿yn
4.2.1. Kierownik dru¿yny reprezentuje sw¹ dru¿ynê wobec organizatora i komisji sêdziowskiej.
4.2.2. Kierownik dru¿yny jest odpowiedzialny za terminowe i zgodne z niniejszym regulaminem dope³nienie formalnoœci, zwi¹zanych z udzia³em w zawodach kierowanej
przez niego dru¿yny oraz w³aœciwe zachowanie siê zawodników jego dru¿yny przez
ca³y czas trwania zawodów.
4.2.3. Prawo do wystêpowania w imieniu dru¿yny posiada jedynie kierownik dru¿yny
zg³oszony w sposób zgodny z regulaminem tj. posiadaj¹cy pisemne pe³nomocnictwo
swojej organizacji.
4.2.4. Kierownik dru¿yny mo¿e przekazaæ swe uprawnienia innej osobie poprzez pisemne
oœwiadczenie z³o¿one sêdziemu g³ównemu zawodów.
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5. Organizacja zawodów
5.1. Organizatorzy zawodów
5.1.1. Organizatorem zawodów mo¿e byæ:
a) Polski Zwi¹zek Kajakowy
b) Okrêgowy Zwi¹zek Kajakowy
c) Kluby sportowe i inne organizacje zrzeszone w PZKaj.
d) Inne podmioty na zlecenie ww.
5.1.2. Do zadañ organizatora zawodów nale¿y w szczególnoœci:
a) wydawanie zapowiedzi zawodów,
b) przygotowywanie trasy wraz z zapleczem niezbêdnym do sprawnego i prawid³owego przeprowadzenia zawodów,
c) zapewnienie (w granicach mo¿liwoœci) opieki i wygód – (zawodnikom), dru¿ynom
i komisji sêdziowskiej,
d) zapewnienie na trasie mo¿liwie najlepszych warunków bezpieczeñstwa,
e) zapewnienie opieki ratownika medycznego lub lekarza przez ca³y czas trwania zawodów,
f) zapewnienie warunków do prowadzenia dokumentacji, sprawozdawczoœci i dobrej
informacji.
5.1.3. Szczegó³owe obowi¹zki organizatora zawodów okreœla „Instrukcja dla organizatorów slalomu kajakowego” stanowi¹ca za³¹cznik do niniejszego regulaminu.
5.1.4. Organizator mo¿e powo³aæ komisjê odpowiedzialn¹ za przygotowanie zawodów,
sprawne ich przeprowadzenie z wy³¹czeniem spraw bêd¹cych w kompetencji komisji sêdziowskiej.
5.1.5. Organizatorowi przys³uguje prawo odwo³ania zawodów lub przesuniêcia ich terminu
w razie powstania przeszkód od niego niezale¿nych. W takim przypadku jest on zobowi¹zany powiadomiæ zainteresowane organizacje i kompetencyjnie w³aœciwy organ PZKaj.
5.1.6. Koszt organizacji zawodów ponosi organizator. Pozosta³e koszty ponosz¹ zainteresowane organizacje, chyba ¿e regulamin danych zawodów stanowi inaczej. Wszystkie straty nie wynikaj¹ce z winy organizatora, obci¹¿aj¹ zainteresowane organizacje.
5.1.7. W przypadku stwierdzenia winy organizatora, w czasie zawodów, ponosi on
odpowiedzialnoœæ dyscyplinarn¹. To samo dotyczy kierowników dru¿yn i zawodników
w przypadku stwierdzenia ich winy.
5.1.8. Dla zapewnienia w³aœciwego, uroczystego przebiegu wa¿niejszych zawodów (np.
mistrzostwa okrêgów, ogólnokrajowe, miêdzynarodowe, Mistrzostwa Polski itp.) organizator mo¿e ustaliæ kary pieniê¿ne za niestawienie siê dru¿yny na otwarcie lub zamkniêcie zawodów – je¿eli przeprowadzenie tych ceremonii zosta³o zapowiedziane, a termin i miejsce okreœlone i podane kierownikom dru¿yn na odprawie przed zawodami.
Wysokoœæ tej kary okreœla siê w zapowiedzi zawodów.
5.2. ZapowiedŸ zawodów
5.2.1. O zamierzonej organizacji zawodów, organizator zawiadamia zainteresowane organizacje zapowiedzi¹ zawodów, która w szczególnoœci powinna zawieraæ:
a) nazwê organizatora,
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b) nazwê i rodzaj zawodów,
c) miejsce i termin zawodów,
d) konkurencje i iloœæ osad,
e) opis i mapkê trasy,
f) rozk³ad biegów i ich kolejnoœæ,
g) warunki uczestnictwa,
h) miejsce i termin losowania,
i) op³aty i kary,
j) miejsce i termin sk³adania zg³oszeñ,
k) zasady punktacji,
l) nagrody i zasady ich przyznawania,
³) informacje ogólne.
5.2.2. ZapowiedŸ zawodów powinna byæ przes³ana zainteresowanym nie póŸniej ni¿ na
14 dni dla zawodów terenowych i 30 dni dla zawodów centralnych, przed rozpoczêciem
zawodów, je¿eli przepisy szczegó³owe nie stanowi¹ inaczej.
5.3. Zg³oszenia
5.3.1. Zg³oszenia do zawodów musz¹ byæ przekazane organizatorowi w formie pisemnej
(list, faks, e-mail, telegram, telex) w terminie ustalonym w zapowiedzi. Zg³oszenia ww.
s¹ dopuszczalne, je¿eli zostan¹ nades³ane przed pó³noc¹ ostatniego dnia przyjmowania
zg³oszeñ, a nastêpnie potwierdzone zg³oszeniem wed³ug ustalonego wzoru, wys³anym
w dniu nastêpnym. Zg³oszenia po tym terminie nie mog¹ byæ przyjête.
5.3.2. Zg³oszenia sk³ada siê oddzielnie dla ka¿dej osady i ka¿dej konkurencji w formie
ustalonej na wzorze podanym w za³¹czniku do regulaminu (wzór nr 1). Do zg³oszenia
nale¿y do³¹czyæ listê zbiorcz¹ dru¿yny (alfabetycznie), zawieraj¹c¹ dane osobowe zawodników, kierownika dru¿yny i innych osób wchodz¹cych w jej sk³ad – z podaniem ich
funkcji.
5.3.3. Zawodnik mo¿e byæ zg³oszony i startowaæ w wiêcej ni¿ jednej konkurencji indywidualnej i tylko jednej konkurencji zespo³owej. Zawodnik mo¿e startowaæ w innej konkurencji zespo³owej ni¿ indywidualnie.
Uwaga! Zapowiedzi imprez mistrzowskich PZK i OZK mog¹ regulowaæ tê kwestiê
w inny sposób.
5.3.4. Do konkurencji indywidualnej ka¿da osada musi byæ zg³oszona imienne.
5.3.5. Imienne zg³oszenia do konkurencji zespo³owych, kierownicy dru¿yn przekazuj¹
na piœmie sêdziemu g³ównemu – do jednej godziny po zakoñczeniu danej konkurencji
indywidualnej (je¿eli przepis szczegó³owy nie stanowi inaczej).
5.3.6. W przypadku zg³oszenia zawodnika do wiêkszej liczby konkurencji ni¿ okreœlona
w pkt. 5.3.3. organizator zawodów musi skreœliæ zg³oszenie przekraczaj¹ce limit, bior¹c
pod uwagê kolejnoœæ konkurencji wynikaj¹c¹ z programu zawodów.
5.3.7. We wszelkiego rodzaju zawodach, z wyj¹tkiem zawodów o mistrzostwo Polski
lub mistrzostwo OZKaj. – dopuszczalny jest start osad mieszanych tj. sk³adaj¹cych siê
z zawodników kilku klubów. Start osad mieszanych w zawodach mistrzowskich wymaga pisemnej zgody Zarz¹du PZKaj. lub OZKaj. wydanej do 31 marca ka¿dego roku.
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5.3.8. Konkurencja podana w zapowiedzi dochodzi do skutku, je¿eli wystartuj¹ co najmniej dwie ze zg³oszonych osad lub dwa zespo³y, nawet z jednej organizacji. W przypadku zg³oszenia jednej osady, kierownik mo¿e tê osadê dog³osiæ do innej konkurencji. Dotyczy to równie¿ przypadku, gdy w wyniku regulaminowych zmian (pkt. 5.9.1.) w konkurencji pozostan¹ mniej ni¿ dwie osady.
5.4. Grupy startowe
5.4.1. Grupy startowe ustalane s¹ na podstawie aktualnie posiadanej klasy sportowej
przez zawodnika (tryb i warunki uzyskania klas sportowych okreœlaj¹ odrêbne przepisy) i tak:
a) grupa I – zawodnicy z klas¹ sportow¹ III i bez klas,
b) grupa II – zawodnicy z klas¹ sportow¹ II i I,
c) grupa III – zawodnicy z klas¹ sportow¹ MK i MM.
5.4.2. Starty w ka¿dej konkurencji nastêpuj¹ wed³ug zasady:
a) jako pierwsza – grupa I,
b) jako druga – grupa II,
c) jako trzecia – grupa III.
5.5. Losowanie
5.5.1. Losowanie przeprowadza komisja w terminie i miejscu podanym w zapowiedzi
zawodów.
5.5.2. Podczas losowania mog¹ byæ obecni przedstawiciele zainteresowanych organizacji, w charakterze obserwatora, jednak bez prawa g³osu.
5.5.3. Na podstawie wyników losowania sporz¹dza siê listê startow¹, która musi zawieraæ:
a) numer startowy osady,
b) nazwisko i imiê zawodnika,
c) przynale¿noœæ organizacyjn¹,
d) rok urodzenia,
e) klasê sportow¹.
5.5.4. Z przebiegu losowania sporz¹dza siê krótki protokó³, który podpisuj¹: przewodnicz¹cy komisji losuj¹cej, jej cz³onkowie i przedstawiciel organizatora.
5.5.5. Przed rozpoczêciem losowania musi byæ sprawdzona dokumentacja zawodnicza.
5.5.6. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ korzystania z aktualnego rankingu PZK, wtedy kolejnoœæ startów w poszczególnych konkurencjach bêdzie odwrotnoœci¹ zajmowanych pozycji w rankingu a zawodnicy niesklasyfikowani w rankingu, rozlosowani bêd¹ na
pocz¹tku listy startowej. W takiej sytuacji nie bêd¹ obowi¹zywa³y grupy startowe.
5.6. Program zawodów
5.6.1. NajpóŸniej przed rozpoczêciem pierwszej odprawy z kierownikami dru¿yn, ka¿da
uczestnicz¹ca w zawodach organizacja sportowa powinna otrzymaæ ostateczny program
zawodów, zawieraj¹cy nastêpuj¹ce dane:
a) minutowy rozk³ad konkurencji, interwa³ startowy oraz listê startow¹,
b) nazwiska: sêdziego g³ównego, kierownika technicznego, szefa ratowników, ratownika medycznego lub lekarza oraz szefa komitetu organizacyjnego zawodów,
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c) informacje dotycz¹ce komunikacji, po³o¿enia punktu sanitarnego, mierzenia i wa¿enia ³odzi, sprawdzania wypornoœci kamizelek asekuracyjnych, miejsca i godzin
urzêdowania sekretariatu zawodów itp.,
d) czas otwarcia trasy i czas startu,
e) mapkê trasy,
f) sygna³ u¿ywany przez startera i sygna³ u¿ywany przez sêdziów do zwalniania trasy,
g) sposób transportu ³odzi z mety na start, o ile jest to potrzebne,
h) uzgodnienia dotycz¹ce treningu,
i) wykaz nagród i ich przeznaczenie,
j) miejsce kontroli dopingowej (jeœli jest ona wymagana).
5.6.2. Przy ustalaniu programu zawodów nale¿y braæ pod uwagê nastêpuj¹ce zasady:
a) konkurencje indywidualne rozgrywane s¹ przed konkurencjami zespo³owymi (dotyczy eliminacji),
b) przejazdy w danej konkurencji indywidualnej musz¹ byæ zakoñczone w ci¹gu jednego dnia,
c) kolejnoœæ przejazdów podana w zapowiedzi zawodów oraz przerwy miêdzy przejazdami podane w programie s¹ obowi¹zuj¹ce dla organizatora,
d) zmiany w programie mog¹ byæ wprowadzone wy³¹cznie za zgod¹ kierowników dru¿yn.
5.7. Numery startowe
5.7.1. Numery startowe musz¹ byæ dostarczone przez organizatora zawodów.
5.7.2. Cyfry numerów startowych musz¹ mieæ co najmniej 15 cm wysokoœci i 2 cm szerokoœci. Musz¹ one byæ widoczne na zawodniku. W osadzie C-2 numer startowy zak³ada
pierwszy lub obaj zawodnicy. Ka¿dy zawodnik jest odpowiedzialny za swój numer startowy.
5.8. Odprawa kierowników dru¿yn
5.8.1. Odprawa kierowników dru¿yn, ka¿dej uczestnicz¹cej w zawodach organizacji sportowej, powinna byæ przeprowadzona co najmniej jedn¹ godzinê przed rozpoczêciem treningu oficjalnego. Na odprawie tej powinny zostaæ omówione nastêpuj¹ce problemy:
a) dodatkowe instrukcje dla zawodników,
b) informacja o zatwierdzeniu trasy,
c) wycofanie lub zmiana zg³oszeñ.
5.9. Wycofanie i zmiana zg³oszeñ
5.9.1. Zg³oszenie zmian lub wycofanie osad powinno byæ dokonane podczas odprawy
kierowników dru¿yn lub przekazane na piœmie sêdziemu g³ównemu co najmniej na godzinê przed rozpoczêciem pierwszej konkurencji w danym dniu. Sêdzia g³ówny mo¿e
zezwoliæ na dokonanie zmiany zawodnika w sk³adzie osady po up³ywie ww. terminu, je¿eli jest to spowodowane chorob¹ tego zawodnika, która nast¹pi³a w trakcie zawodów
i zosta³a potwierdzona przez ratownika medycznego lub lekarza zawodów, przy zachowaniu postanowieñ pkt. 5.3.3.
5.9.2. Wycofanie zg³oszenia jest ostateczne i ponowne zg³oszenie zawodnika lub zespo³u nie mo¿e byæ przyjête.
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5.9.3. W przypadku dokonania zmiany z zawodników zg³oszonych do jakiejkolwiek innej konkurencji, osada ta zostaje skreœlona, a na jej miejsce nie mo¿na zg³osiæ ¿adnego
innego zawodnika (osady).
5.9.4. Zmiany mog¹ byæ dokonywane tylko z zawodników zg³oszonych do zawodów.
5.9.5. Mo¿na dokonywaæ zmian poszczególnych zawodników w konkurencji zespo³owej
pomiêdzy pierwszym, a drugim przejazdem. Je¿eli zmiana ta zosta³a dokonana z zawodników ju¿ startuj¹cych, to osada zostaje skreœlona z konkurencji bez zaliczenia wyniku.
5.9.6. W zespole mo¿na dokonaæ zmiany tylko jednej osady.
5.9.7. Przy dokonywaniu zmian w konkurencjach zespo³owych obowi¹zuj¹ zasady zawarte w pkt. 5.3.3. oraz pkt. 5.9.4.
5.10. Zatwierdzanie trasy
5.10.1. Co najmniej na godzinê przed oficjalnym treningiem, trasa musi byæ przejechana
przez osobê nie bior¹c¹ udzia³u w zawodach – zdoln¹ do pokonania wszystkich bramek. Zaleca siê aby demonstracji dokonali zawodnicy we wszystkich kategoriach ³odzi
z uwzglêdnieniem stron wios³owania (w kanadyjkach). Liczba ³odzi dla ka¿dej konkurencji nie powinna byæ wiêksza ni¿ 2.
5.10.2. Po demonstracji trasy kierownik zawodów, kierownik techniczny, sêdzia g³ówny
i komisja ustawiaj¹ca trasê ustalaj¹ przejezdnoœæ trasy.
5.10.3. Jeœli trasa nie jest akceptowana (trasa lub jej czêœæ jest nie fair, jest niebezpieczna
lub niemo¿liwa do przejechania) to wymienione w pkt. 5.10.2. osoby podejmuj¹ w tej
sprawie decyzjê. Jeœli wiêcej ni¿ po³owa z nich za¿¹da zmiany trasy to komisja ustawiaj¹ca trasê, proponuje jej zmianê. Po zatwierdzeniu trasy ¿adne zmiany nie s¹ mo¿liwe.
Pierwszy start do oficjalnego biegu lub treningu (jeœli siê odbywa) nie mo¿e odbyæ siê
wczeœniej ni¿ za 20 minut po ostatecznym zatwierdzeniu trasy.
5.11. Trening oficjalny
5.11.1. Organizator mo¿e przeprowadziæ trening oficjalny, w czasie którego ka¿dy zawodnik jest uprawniony do jednego przejazdu zatwierdzonej trasy. Przeprowadzenie
treningu oficjalnego nie jest obowi¹zkowe.
5.11.2. W czasie treningu oficjalnego musz¹ byæ zapewnione nastêpuj¹ce warunki:
a) musi byæ obecny sêdzia g³ówny lub kierownik techniczny, który nadzoruje przebieg
przejazdów,
b) na wyznaczonych odcinkach trasy musz¹ znajdowaæ siê sêdziowie,
c) zawodnicy musz¹ posiadaæ numery startowe i startowaæ wed³ug ich kolejnoœci,
d) musz¹ byæ zachowane przepisy bezpieczeñstwa,
e) na trasie musi byæ zespó³ ratowniczy i ratownik medyczny lub lekarz,
f) ka¿da bramka mo¿e byæ pokonana tylko jeden raz. Drugi przejazd przez bramkê jest dozwolony tylko wtedy, gdy taki manewr techniczny jest uznany przez projektanta trasy,
g) w przypadku z³amania wios³a, zawodnik mo¿e przyj¹æ pomoc z zewn¹trz i kontynuowaæ przejazd,
h) w przypadku wywrotki przejazd mo¿e byæ kontynuowany od miejsca wywrotki.
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6. Rozgrywanie zawodów
6.1. Liczba przejazdów
6.1.1. Slalom kajakowy sk³ada siê z dwóch przejazdów. Lepszy wynik z dwóch przejazdów (czas + punkty karne) uznawany jest za wynik koñcowy. Organizatorzy mog¹ przeprowadziæ eliminacje, pó³fina³y i fina³y tak, jak w Mistrzostwach Polski. Kolejnoœæ startu w pó³finale jest odwrotnoœci¹ wyników w eliminacjach. Kolejnoœæ startu w finale jest
odwrotnoœci¹ wyników w pó³finale. W pó³finale odbywa siê jeden przejazd i w finale jeden przejazd. Wynik w finale to rezultat (czas + punkty karne) osi¹gniêty w biegu
fina³owym. Zasady kwalifikacji do pó³fina³u i fina³u musi ka¿dorazowo okreœliæ zapowiedŸ regat. Trasa pó³fina³owa i fina³owa mo¿e byæ zmieniona w stosunku do trasy kwalifikacyjnej pod warunkiem zachowania równowagi (prawy/lewy) oraz innych warunków okreœlonych w pkt. 2.3. Pó³fina³y i fina³y w danej konkurencji musz¹ byæ rozegrane
w tym samym dniu.
6.1.2. W konkurencjach zespo³owych zawody mog¹ zastaæ ograniczone do jednego przejazdu.
Mog¹ one zostaæ rozegrane jako kwalifikacje (jeden przejazd) oraz fina³ (jeden przejazd) do
którego zakwalifikuje siê 50% najlepszych zespo³ów (jednak nie mniej ni¿ 5).
6.2. Start
6.2.1. Start mo¿e odbywaæ siê z pr¹dem lub pod pr¹d. Start ukoœny w stosunku do kierunku pr¹du nie jest dozwolony. Linia startu musi byæ oznaczona.
6.2.2. Ka¿da ³ódŸ musi byæ przytrzymana w pozycji startowej przez trzymacza do momentu startu.
6.2.3. W przejazdach zespo³owych ³odzie startuj¹ jedna za drug¹. Druga i trzecia ³ódŸ
musz¹ byæ nieruchome (najlepiej by by³y trzymane) do momentu, gdy pierwsza ³ódŸ
uruchomi pomiar czasu.
6.2.4. W konkurencjach indywidualnych start odbywa siê w odstêpach co najmniej
45 sekund a konkurencjach zespo³owych w odstêpach co najmniej 90 sekund.
6.2.5. Ka¿dy zawodnik winien byæ na miejscu startu co najmniej 5 minut przed swoim
czasem startu.
6.2.6. Tylko starter decyduje o przedwczesnym starcie i mo¿e zezwoliæ na powtórny
start, zawiadamiaj¹c o tym sêdziego g³ównego.
6.3. Przejazd przez bramki
6.3.1. Wszystkie bramki musz¹ byæ pokonane w kolejnoœci numerów.
6.3.2. Wszystkie bramki musz¹ byæ pokonane zgodnie z kierunkiem wyznaczonym
przez prawid³ow¹ stronê tablicy z numerem bramki, tak jak okreœlono w pkt. 2.4.5.
6.3.3. Wszystkie bramki mog¹ byæ pokonywane dowolnie, ale z prawid³owej strony, tak
jak okreœlono w pkt. 2.4.5.
6.3.4. Pokonywanie bramki rozpoczyna siê w momencie kiedy:
– ³ódŸ, cia³o zawodnika b¹dŸ wios³o dotknie palika lub g³owa zawodnika (w C-2 jednego z zawodników) przetnie liniê bramki.
6.3.5. Przejazd bramki jest zakoñczony w chwili, kiedy rozpoczê³o siê pokonywanie jakiejkolwiek nastêpuj¹cej po niej bramki lub przeciêta zosta³a linia mety.
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6.3.6. Aby bramkê uznaæ za prawid³owo pokonan¹ musz¹ byæ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
a) ³ódŸ (lub jej czêœæ) musi przekroczyæ liniê pomiêdzy palikami bramki w tym samym
momencie, w którym przekracza j¹ ca³a g³owa zawodnika (w C-2 obu zawodników),
b) uznaje siê ¿e ³ódŸ (lub jej czêœæ) przecina liniê pomiêdzy palikami, jeœli w tym samym czasie ca³a g³owa zawodnika (w C-2 obu zawodników) przecina tê liniê,
c) ca³a g³owa zawodnika (w C-2 g³owy obu zawodników) musi przekroczyæ liniê pomiêdzy palikami bramki z odpowiedniej strony i w odpowiednim kierunku.
6.3.7. Poprawny przejazd bramki bez dotkniêcia palika cia³em, wios³em lub ³odzi¹, jest
przejazdem bezb³êdnym.
6.4. Ocena przejazdu
6.4.1. „0” punktów karnych – poprawny przejazd, bez b³êdów.
6.4.2. „2” punkty karne – poprawny przejazd bramki, ale z dotkniêciem jednego lub obu
palików. Wielokrotne dotykanie palika lub obu jest karane tylko raz.
6.4.3. „50” punktów karnych:
a) dotkniêcie bramki (jednego lub obu palików) bez poprawnego przejazdu,
b) umyœlne odtr¹cenie palików bramki, aby umo¿liwiæ przejazd (odtr¹cenia palików
bramki nie uwa¿a siê za umyœlne wtedy, kiedy cia³o i ³ódŸ zawodnika by³y ju¿
w po³o¿eniu, w którym mo¿liwy by³ prawid³owy przejazd bramki),
c) cia³o zawodnika (w C-2 jednego z dwóch) przecina liniê bramki bêd¹c ca³kowicie
pod wod¹ (patrz pkt. 6.7.4.),
d) przejechanie bramki w innym kierunku ni¿ nakazany na mapie trasy. Podczas przejazdu przez bramkê w ¿adnym momencie, ¿adna czêœæ g³owy nie mo¿e przekroczyæ linii bramki w niew³aœciwym kierunku,
e) opuszczenie bramki. Uwa¿a siê, ¿e nast¹pi³o opuszczenie bramki lub bramek wtedy,
kiedy rozpoczyna siê przejazd jakiejkolwiek nastêpnej bramki lub gdy przekroczona
zosta³a linia mety,
f) w biegu zespo³owym przekroczenie czasu 15 sekund na linii mety,
g) g³owa zawodnika lub jej czêœæ mija liniê pomiêdzy palikami bramki podczas, gdy
¿adna czêœæ ³odzi nie znajduje siê w œwietle bramki.
6.4.4. Podciêcie bramki bez jej dotykania nie jest karane.
6.4.5. Wielokrotne naje¿d¿anie na bramkê, bez dotykania jej palików nie jest karane, je¿eli g³owa zawodnika lub jej czêœæ nie przekroczy³a linii pomiêdzy palikami tej bramki.
6.4.6. „50” punktów karnych jest najwy¿sz¹ kar¹ jak¹ mo¿e otrzymaæ jedna ³ódŸ na jednej bramce.
6.4.7. Jakiekolwiek w¹tpliwoœci musz¹ byæ zawsze rozstrzygniête na korzyœæ zawodnika.
6.4.8. Sêdzia bramkowy sygnalizuje zawodnikom i publicznoœci ocenê przejazdu osady,
u¿ywaj¹c do tego celu tarcz sygnalizuj¹cych.
6.4.9. Komplet tarcz sygnalizuj¹cych sk³ada siê:
a) z dwóch dwustronnie malowanych tarcz jednej ¿ó³tej z cyfr¹ 2 i jednej czerwonej
z cyfr¹ 50 odpowiednio po obu stronach.
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6.4.10. Ocena przejazdu sygnalizowana jest wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
a) bezb³êdny przejazd przez bramkê nie jest sygnalizowany,
b) przejazd z punktami karnymi sygnalizowany jest przez podniesienie ¿ó³tej tarczy
(z cyfr¹ 2) lub czerwonej (z cyfr¹ 50) stosownie do pope³nionych b³êdów.
6.4.11. Sêdziowie mog¹ posiadaæ telefon lub radiotelefon w celu przekazywania ocen
przejazdu. Nie zwalnia to ich od sygnalizowania oceny przejazdu.
6.4.12. Sêdziom nie wolno porozumiewaæ siê lub udzielaæ technicznych rad osadzie
bêd¹cej na trasie. Sêdziom nie wolno zwracaæ uwagi zawodnikom na pope³nione b³êdy
w czasie przejazdu.
6.5. Wypadki i kolizje na trasie
6.5.1. Je¿eli zawodnik jest wyprzedzany przez drugiego zawodnika, musi usun¹æ siê
z drogi, jeœli sêdzia bramkowy da³ sygna³ gwizdkiem.
6.5.2. W przypadku, gdy jeden zawodnik przeszkodzi³ drugiemu zawodnikowi, mo¿e on
za zgod¹ sêdziego g³ównego powtórzyæ swój przejazd. Jeœli zawodnik wyprzedza w wyniku ominiêcia bramki, nie mo¿e przeszkadzaæ wyprzedzanemu zawodnikowi.
6.5.3. Kiedy zawodnik z³amie lub zgubi wios³o, mo¿e on u¿yæ jedynie wios³a wiezionego w swojej ³odzi.
6.5.4. W przypadku konkurencji zespo³owych, zawodnik mo¿e tak¿e u¿yæ wios³a innego
cz³onka zespo³u znajduj¹cego siê w ³odzi.
6.5.5. Za wywrotkê uznaje siê sytuacjê, kiedy zawodnik (w C-2 jeden z zawodników)
opuœci³ ³ódŸ.
6.5.6. Przewrotka eskimoska nie jest uwa¿ana za wywrotkê. W przejazdach zespo³owych cz³onkowie zespo³u mog¹ wzajemnie pomagaæ sobie w przewrotce eskimoskiej.
6.5.7. Ka¿dy zawodnik, który opuœci³ swoj¹ ³ódŸ jest wyeliminowany z danej konkurencji. Musi on natychmiast opuœciæ trasê.
6.5.8. Je¿eli w przejeŸdzie zespo³owym jeden z zawodników opuœci swoj¹ ³ódŸ, to ca³y
zespó³ zostaje wyeliminowany i musi natychmiast opuœciæ trasê.
6.6. Meta
6.6.1. Linia mety musi byæ wyraŸnie oznakowana po obydwu stronach trasy.
6.6.2. Przejazd zawodnika jest zakoñczony w chwili przep³yniêcia linii mety. Zawodnik
nie mo¿e przep³yn¹æ linii mety wiêcej ni¿ jeden raz.
6.6.3. W konkurencjach zespo³owych wszystkie 3 osady musz¹ przep³yn¹æ liniê mety
w ci¹gu 15 sekund.
6.7. Pomiar czasu i ustalanie wyników
6.7.1. Czas przejazdu mierzony jest od chwili przeciêcia linii startu do chwili przeciêcia
linii mety przez cia³o zawodnika, w C-2 pierwszego z zawodników. Dopuszcza siê stosowanie elektronicznych urz¹dzeñ do pomiaru czasu umieszczonych na ciele zawodnika
lub ³odzi.
6.7.2. W konkurencjach zespo³owych czas przejazdu mierzony jest od chwili przeciêcia
linii startu przez cia³o pierwszego zawodnika do chwili przeciêcia linii mety przez cia³o
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ostatniego zawodnika (dopuszcza siê stosowanie urz¹dzeñ do pomiaru czasu umieszczanych na ciele zawodnika lub ³odzi).
6.7.3. Przy elektronicznym pomiarze czasu, za moment startu i miniêcia linii mety uwa¿a siê przeciêcie linii startu i mety przez cia³o zawodnika (w C-2 pierwszego z zawodników). Podczas przekraczania linii mety zawodnik(cy) musi trzymaæ wios³o w obu rêkach i nie mo¿e próbowaæ przecinaæ linii mety wios³em przed tym jak cia³o przekroczy
tê liniê. Sytuacjê tê ocenia sêdzia mety a decyzjê w tej sprawie (do dyskwalifikacji
w³¹cznie) podejmuje sêdzia g³ówny.
6.7.4. Przejechanie linii mety dnem do góry dyskwalifikuje zawodnika w danej konkurencji. Uwa¿a siê, ¿e ³ódŸ jest dnem do góry, kiedy cia³o zawodnika znajduje siê ca³kowicie pod wod¹.
6.7.5. Zaleca siê pomiar czasu stoperem elektronicznym.
6.7.6. Do obliczenia wyników przejazdu stosowany jest nastêpuj¹cy wzór:
czas przejazdu w sekundach + punkty karne osady = wynik
1 sekunda = 1 punkt.
6.7.7. Przyk³ad ustalania wyniku w konkurencji indywidualnej:
czas I przejazdu – 2 minuty 10,38 sek = 130,38 pkt
punkty karne I przejazdu – 4
4
razem: 134,38 pkt.
czas II przejazdu – 2 minuty 12,69 sek = 132,69 pkt
punkty karne II przejazdu – 0
0
razem:
132,69
wynik zawodnika: 132,69 pkt.
6.7.8. Przyk³ad ustalania wyniku w przejeŸdzie zespo³owym:
czas I przejazdu – 2 minuty 28,72 sek = 148,72 pkt
punkty karne zespo³u – 18
18 (tj. 1+2+3 ³ódŸ)
razem:
166,72 pkt
czas II przejazdu – 2 minuty 29,03 sek = 149,03 pkt
punkty karne zespo³u – 2
2 (tj.1+2+3 ³ódŸ)
razem:
151,03 pkt
wynik zespo³u: 151,03 pkt.
6.7.9. Jak tylko zostan¹ obliczone wyniki przejazdu zawodników musz¹ zostaæ wywieszone w widocznym miejscu nastêpuj¹ce dane:
a) numer startowy zawodnika,
b) punkty karne,
c) czas przejazdu.
Dane te mog¹ zostaæ og³oszone w innej formie.
6.7.10. Zawodnik lub zespó³, który uzyska najmniejszy wynik zostaje zwyciêzc¹.
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6.7.11. Jeœli dwóch lub wiêcej zawodników lub zespo³ów uzyska ten sam wynik o pozycji zawodnika lub zespo³u decyduje porównanie gorszych przejazdów a jeœli i one s¹ takie same, zawodnikom przyznaje siê to samo miejsce.
6.7.12. Gdy w danej konkurencji zespo³owej rozegrano tylko jeden przejazd, przy jednakowym wyniku dwu lub wiêcej zespo³ów stosuje siê przepis 6.7.11.
6.7.13. W komunikacie z zawodów u¿ywane bêd¹ poni¿sze adnotacje:
DNF – nie ukoñczy³
DNS – nie startowa³
DNQ – dyskwalifikacja
DSQ – R – zdyskwalifikowany na jeden przejazd
DSQ – C – zdyskwalifikowany na zawody.
W przypadku DNF, DNS, DSQ–R, przy obliczeniu wyniku i klasyfikacji, stosuje siê zapis 999 sekund. W przypadku DSQ–C – nie dokonuje siê klasyfikacji.
6.8. Dyskwalifikacja
6.8.1. Ka¿dy zawodnik, który usi³uje odnieœæ zwyciêstwo w zawodach w sposób nieuczciwy lub niezgodny z przepisami, ³amie przepisy lub kwestionuje ich wa¿noœæ, zostaje
zdyskwalifikowany na czas trwania zawodów.
6.8.2. Je¿eli zawodnik naruszy³ przepisy w wyniku dzia³ania innej osoby, sêdzia g³ówny
podejmuje decyzjê czy nale¿y go zdyskwalifikowaæ.
6.8.3. Je¿eli zawodnik startuje na ³odzi nie odpowiadaj¹cej przepisom (³ódŸ lub jej wyposa¿enie nie odpowiada przepisom) lub w czasie przejazdu nie zachowa wymogów bezpieczeñstwa (kask, kamizelka asekuracyjna) mo¿e zostaæ zdyskwalifikowany w tym przejeŸdzie.
6.8.4. Zawodnik, który przyjmuje pomoc z zewn¹trz, mo¿e zostaæ zdyskwalifikowany
przez sêdziego g³ównego, je¿eli ten zosta³ o tym fakcie powiadomiony przez sêdziego
oceniaj¹cego tê sytuacjê.
6.8.5. Za pomoc z zewn¹trz uwa¿a siê:
a) wszelk¹ pomoc udzielon¹ zawodnikowi lub jego ³odzi,
b) dawanie, podawanie lub rzucanie zawodnikowi zapasowego wios³a lub jego w³asnego zgubionego wios³a,
c) kierowanie, popychanie lub wprawianie w ruch ³odzi przez kogoœ innego ni¿ samego
zawodnika,
d) udzielenie zawodnikowi wskazówek przy pomocy aparatów elektroakustycznych
lub radiotelefonu przez jak¹kolwiek osobê.
6.8.6. Zawodnik, który opuœci ³ódŸ zostaje zdyskwalifikowany w danym przejeŸdzie.
Dotyczy to równie¿ przejazdów zespo³owych.
6.8.7. Po wywrotce zawodnikom nie zezwala siê pod rygorem dyskwalifikacji na umyœlne
przeje¿d¿anie dalszych bramek.
6.8.8. Decyzja o dyskwalifikacji musi byæ og³oszona i podana do wiadomoœci kierownikom dru¿yn. Czas og³oszenia tej decyzji, od którego biegnie termin sk³adania protestu,
musi byæ odnotowany w aktach zawodów.
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6.9. Protesty
6.9.1. Protesty w czasie zawodów mog¹ sk³adaæ tylko kierownicy dru¿yn.
6.9.2. Ka¿dy protest musi byæ z³o¿ony na piœmie z za³¹czeniem vadium, którego wysokoœæ powinna byæ okreœlona w zapowiedzi zawodów. Vadium podlega zwrotowi, je¿eli
protest zostanie uwzglêdniony.
6.9.3. Protest przeciwko udzia³owi zawodnika w zawodach powinien byæ z³o¿ony przed
rozpoczêciem zawodów. Protest po tym terminie mo¿e mieæ miejsce jedynie wtedy, gdy
sk³adaj¹cy go udowodni, ¿e w terminie wy¿ej okreœlonym nie wiedzia³ i nie móg³ wiedzieæ
o istnieniu faktu, na którym opiera siê protest. Warunkiem jego przyjêcia jest z³o¿enie pisemnej deklaracji w ci¹gu 5 minut po oficjalnym og³oszeniu wyników danego przejazdu.
6.9.4. Protest dotycz¹cy przebiegu przejazdu lub dyskwalifikacji powinien byæ zg³oszony w ci¹gu 20 minut od og³oszenia wyników tego przejazdu lub dyskwalifikacji.
6.9.5. Inne protesty dotycz¹ce naruszenia przepisów, powoduj¹ce nieprawid³owoœci
w prowadzeniu zawodów, mog¹ byæ sk³adane przez ca³y czas ich trwania. Protest dotycz¹cy oceny przejazdu bramki mo¿e byæ wniesiony w przypadku je¿eli:
a) oceniana bramka nie mog³a byæ widziana przez sêdziego dokonuj¹cego oceny,
b) bramka nie by³a obserwowana przez sêdziego podczas przejazdu,
c) decyzja dotycz¹ca przejazdu jest ewidentnie niezgodna z przepisami.
6.9.6. Sêdzia g³ówny ocenia zasadnoœæ protestu. Wys³uchuje oœwiadczeñ sêdziów oraz zapoznaje siê z innymi materia³ami dotycz¹cymi protestu. Bezpoœrednio po rozpatrzeniu protestu sêdzia g³ówny przekazuje sw¹ decyzjê na piœmie wszystkim zainteresowanym dru¿ynom. Zapisy video nie mog¹ byæ u¿ywane do kwestionowania sêdziowskich decyzji
z wyj¹tkiem sytuacji w których organizator zabezpiecza oficjalne video podczas zawodów.
6.9.7. Wed³ug uznania sêdziego g³ównego, w¹tpliwoœci dotycz¹ce ustalonych faktów
lub b³êdów technicznych mog¹ byæ potraktowane jak zwyk³e pytania.
6.9.8. Protesty w trakcie zawodów sk³ada siê na rêce sêdziego g³ównego lub upowa¿nionej przez niego osoby. Protesty po zakoñczeniu zawodów (pkt. 6.9.3.) sk³ada siê do:
Zarz¹du PZKaj. – w odniesieniu do zawodów centralnych,
Zarz¹du OZKaj. – w odniesieniu do zawodów terenowych.
6.9.9. Rozpatrzone protesty wraz z umotywowan¹ na piœmie decyzj¹ sêdziego g³ównego
nale¿y za³¹czyæ do sprawozdania z zawodów.
6.10. Odwo³ania
6.10.1. Od decyzji sêdziego g³ównego, o których mowa w pkt. 6.9.6. przys³uguje zainteresowanym prawo odwo³ania siê do:
a) jury – je¿eli zosta³o powo³ane dla danych zawodów, najpóŸniej w ci¹gu 20 minut po
og³oszeniu kwestionowanej decyzji,
b) do kompetencyjnie w³aœciwego organu PZKaj. (pkt. 6.9.8.) najpóŸniej w ci¹gu
14 dni od dnia zakoñczenia zawodów.
6.10.2. W odwo³aniu nie mog¹ byæ kwestionowane fakty.
6.10.3. Odwo³anie mo¿e dotyczyæ tylko spraw interpretacji lub stosowania przepisów.
Odwo³anie powinno byæ z³o¿one na piœmie wraz z pe³nym materia³em dowodowym oraz
vadium jak w pkt. 6.9.2.
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6.10.4. Przewodnicz¹cy jury musi natychmiast zwo³aæ jury w celu rozpatrzenia prawid³owo z³o¿onego odwo³ania.
6.10.5. Jury musi og³osiæ swoj¹ decyzjê w ci¹gu 60 minut od chwili otrzymania odwo³ania.
6.10.6. Jury podaje swoj¹ decyzjê w formie pisemnej z uzasadnieniem.
6.10.7. Jury powinno skonsultowaæ siê z sêdzi¹ g³ównym, sêdziami oraz zainteresowanymi w celu uzyskania informacji niezbêdnych do pojêcia decyzji. Decyzje jury lub
PZKaj. (OZK) wymienione w pkt. 6.9.8. s¹ ostateczne.
6.11. Nagrody
6.11.1. Za zwyciêstwo osi¹gniête w zawodach cz³onkowie zwyciêskich osad mog¹ otrzymaæ nagrody w postaci dyplomów, medali, pucharów, nagród rzeczowych, pieniê¿nych itp.
6.11.2. Organizacje bior¹ce udzia³ w zawodach mog¹ otrzymaæ za zwyciêstwo w punktacji ogólnej nagrody w postaci dyplomów, plakiet, pucharów, rzeczowej, pieniê¿nej itp.
6.1.3. Nagrody mog¹ byæ:
a) jednorazowe,
b) przechodnie.
6.11.4. Nagroda przechodnia powinna posiadaæ regulamin opracowany przez fundatora,
okreœlaj¹cy przeznaczenie, warunki zdobycia oraz ewentualne przejœcie nagrody na
w³asnoœæ kilkakrotnego zdobywcy.
6.11.5. Nagrody przechodnie powinny byæ rozdawane w trakcie zawodów okreœlonych
regulaminem nagrody. Je¿eli organizator tych zawodów z jakichkolwiek powodów nie
mo¿e ich przeprowadziæ, winien powiadomiæ o tym fakcie kompetencyjnie w³aœciwy organ PZKaj., który mo¿e zleciæ rozegranie nagrody na innych zawodach.
6.11.6. Organizacja sportowa, która zdoby³a nagrodê przechodni¹, powinna zwróciæ j¹
najpóŸniej w przeddzieñ ponownego jej rozegrania organizatorowi zawodów w stanie
nieuszkodzonym, z wyrytymi (namalowanymi) na niej odpowiednimi napisami. Do czasu ostatniego rozegrania nagroda przechodnia pozostaje w³asnoœci¹ fundatora.
6.11.7. Przeznaczenie wszelkich nagród musi byæ ustalone i podane do wiadomoœci
wszystkich zainteresowanych przed rozpoczêciem zawodów. PóŸniejsze zmiany przeznaczenia nagród s¹ niedopuszczalne.
6.11.8. Sêdzia g³ówny przejmuje od organizatora wykaz nagród ze wskazaniem przeznaczenia razem z dokumentacj¹ przed zawodami i jest odpowiedzialny za ich prawid³owy
rozdzia³.
6.12. Postanowienia dyscyplinarne
6.12.1. Prócz kar dyscyplinarnych okreœlonych w niniejszym regulaminie, sêdzia g³ówny ma prawo wymierzaæ karê dyscyplinarn¹ do dyskwalifikacji w³¹cznie na czas zawodów wy³¹cznie uczestnikom zawodów, którzy lekcewa¿¹ sportowy charakter zawodów,
b¹dŸ swym zachowaniem obra¿aj¹ osoby bior¹ce udzia³ w zawodach lub publicznoœæ.
6.12.2. Je¿eli zdaniem sêdziego g³ównego pope³niony czyn powinien byæ ostrzej ukarany, winien zastosowaæ najwy¿sz¹ dopuszczaln¹ karê, a po zakoñczeniu zawodów
przes³aæ dok³adny opis sprawy do kompetencyjnego w³aœciwego organu PZKaj. z wnioskiem o wymierzenie wiêkszej kary.
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6.12.3. W razie pope³nienia czynu podlegaj¹cego karze dyscyplinarnej przez osobê, której ukaranie nie le¿y w kompetencji sêdziego g³ównego, powinien on bezpoœrednio po
zawodach przes³aæ dok³adny opis wydarzeñ do kompetencyjnego w³aœciwego organu
PZKaj. z wnioskiem o ukaranie.
6.12.4. Sêdzia g³ówny obowi¹zany jest wyraŸnie okreœliæ w sprawozdaniu z zawodów,
jakie kary dyscyplinarne komu i za jakie przewinienia wymierzy³.
6.13. Kontrola dopingu
6.13.1. Stosowanie œrodków dopinguj¹cych jest zabronione.
6.13.2. Organizator mo¿e przeprowadziæ kontrolê dopingow¹.
6.13.3. W przypadku, gdy zawodnik u¿ywa³ œrodków dopinguj¹cych podlega dyskwalifikacji na tych zawodach. Ponadto Zarz¹d PZKaj. podejmuje postêpowanie dyscyplinarne. Je¿eli dyskwalifikacja nast¹pi³a po wrêczeniu medali (og³oszeniu wyników) miejsce uzyskane przez zawodnika lub zespó³ przechodzi na najbli¿szego kolejnego zawodnika, a wszyscy pozostali zawodnicy przesuwaj¹ siê o jedno miejsce. Medale lub nagrody musz¹ byæ zwrócone i wrêczone zwyciê¿aj¹cemu zawodnikowi (zawodnikom)
zgodnie z now¹ klasyfikacj¹.
6.14. Sprawozdawczoœæ
6.14.1. Po zakoñczeniu regat sêdzia g³ówny sporz¹dza sprawozdanie z zawodów wed³ug
ustalonego wzoru i przesy³a je najpóŸniej w ci¹gu 7 dni do adresatów wymienionych
w sprawozdaniu.
6.14.2. Wyniki z zawodów organizator przesy³a do Komisji Klasyfikacji i Ewidencji
PZKaj. (OZKaj.) oraz Zarz¹du PZKaj. (OZKaj.).
6.14.3. Pe³n¹ dokumentacjê zawodów organizator przechowuje przez okres 1 roku.
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7. Ramowy regulamin Mistrzostw Polski w slalomie
7.1. Postanowienia ogólne
7.1.1. Mistrzostwa Polski mog¹ byæ rozgrywane jako:
a) indywidualne,
b) dru¿ynowe,
c) indywidualno-dru¿ynowe.
7.1.2. Rodzaje Mistrzostw Polski (M.P.) rozgrywanych w danym roku oraz zasady ich
punktacji okreœla Zarz¹d PZKaj. i podaje do ogólnej wiadomoœci w kalendarzu zawodów centralnych, o których mowa w pkt. 3.7. regulaminu slalomu kajakowego.
7.1.3. Mistrzostwa Polski s¹ rozgrywane w nastêpuj¹cych konkurencjach:
a) konkurencje indywidualne:
– kobiety
K-1
– mê¿czyŸni K-1, C-1, C-2
b) konkurencje zespo³owe:
– kobiety
3 × K-1
– mê¿czyŸni 3 × K-1, 3 × C-1, 3 × C-2
7.1.4. Mistrzostwa Polski seniorów i juniorów mog¹ byæ organizowane w tym samym
miejscu i czasie z tym, ¿e poszczególne konkurencje okreœlone w pkt. 7.1.3. rozgrywane
s¹ osobno dla seniorów i juniorów.
7.1.5. Konkurencje objête programem M.P. (pkt. 7.1.3.) uznaje siê za mistrzowsk¹
(daj¹c¹ tytu³ mistrza Polski) je¿eli startuje w niej co najmniej:
a) w konkurencjach indywidualnych:
– 6 osad (nawet z jednego klubu),
b) w konkurencjach zespo³owych:
– 3 zespo³y (nawet z jednego klubu).
7.1.6. W przypadku, gdy obowi¹zuje punktacja dru¿ynowa, to konkurencje indywidualna i zespo³owa mo¿e siê odbywaæ je¿eli startuj¹ w niej co najmniej 2 osady lub 2 zespo³y
(nawet z jednego klubu).
7.1.7. Dla wa¿noœci konkurencji nie jest konieczne aby obie osady lub oba zespo³y ukoñczy³y przejazd.
7.1.8. Szczegó³owe zasady rozgrywania M.P. ustala Zarz¹d PZKaj. i og³asza je w zapowiedzi, która powinna byæ wydana i wys³ana wszystkim zainteresowanym nie póŸniej
ni¿ 6 tygodni przed pierwszym dniem M.P.
7.1.9. ZapowiedŸ M.P. powinna w szczególnoœci zawieraæ:
a) termin i miejsce,
b) konkurencje,
c) grupy wiekowe i wymogi, które musz¹ spe³niaæ zg³aszani zawodnicy,
d) termin i miejsce oraz zasady przesy³ania zg³oszeñ,
e) termin i miejsce sprawdzania dokumentacji zawodniczej,
f) termin i miejsce losowania,
g) orientacyjny program minutowy,
h) termin i miejsce przeprowadzania kontroli ³odzi i sprzêtu,
i) wysokoœæ op³at startowych i kar oraz wysokoœæ vadium za protesty i odwo³ania,
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j) rodzaje nagród i zasady ich przyznawania,
k) informacje dotycz¹ce pobytu dru¿yn.
7.2. Zg³oszenia, losowanie, zmiany
7.2.1. Zg³oszenia osad do M.P. sk³adaj¹ kluby (sekcje) zrzeszone w Polskim Zwi¹zku
Kajakowym.
7.2.2. Do ka¿dej konkurencji objêtej programem M.P. mo¿na zg³osiæ:
a) do konkurencji indywidualnej – dowoln¹ iloœæ osad,
b) do konkurencji zespo³owej – nie wiêcej ni¿ 3 zespo³y.
7.2.3. W konkurencjach przewidzianych programem M.P. mo¿na dokonaæ zmiany tylko
1 osady w ka¿dej konkurencji.
7.2.4. Zarz¹d PZKaj. powo³uje komisjê do sprawdzania prawid³owoœci zg³oszeñ i przeprowadzenia losowania.
7.2.5. Przy losowaniu mog¹ byæ obecni przedstawiciele zainteresowanych dru¿yn
w charakterze obserwatorów, jednak bez prawa g³osu.
7.2.6. Program M.P. zawieraj¹cy wyniki losowania oraz szczegó³owy minutowy rozk³ad
przejazdów, odpraw, zbiórek itp. powinien byæ dorêczony zainteresowanym najpóŸniej
przed rozpoczêciem odprawy kierowników dru¿yn poprzedzaj¹cej M.P.
7.3. Zasady rozgrywania Mistrzostw Polski w Slalomie
7.3.1. Mistrzostwa Polski rozgrywa siê w ci¹gu dwóch kolejnych dni przy zachowaniu
nastêpuj¹cych zasad:
I dzieñ – eliminacje w konkurencjach indywidualnych i konkurencje zespo³owe,
II dzieñ – pó³fina³y i fina³y w konkurencjach indywidualnych.
7.3.2. Trasa M.P. musi byæ zaprojektowana przez co najmniej 3 uprawnionych przedstawicieli zg³oszonych organizacji.
7.3.3. Trasa biegu pó³fina³owego i fina³owego mo¿e byæ zmieniona w odniesieniu do trasy z eliminacji (patrz pkt. 2.3.8.).
7.3.4. Jeœli M.P. seniorów i juniorów rozgrywane s¹ w tym samym miejscu i czasie, konkurencje okreœlone w pkt. 7.1.3. rozgrywa siê tak, by juniorzy startowali przed seniorami. W konkurencjach zespo³owych musz¹ byæ rozegrane dwa przejazdy.
7.3.5. Jeœli przy punktacji dru¿ynowej dwie czy wiêcej dru¿yn zdobêdzie tê sam¹ liczbê
punktów, to o ich kolejnoœci decyduje iloœæ zdobytych miejsc I, przy ich równoœci –
miejsc II i odpowiednio miejsc III. W przypadku, gdy i ta iloœæ zdobytych lepszych
miejsc jest równa, dru¿yna zajmuje to samo miejsce.
7.3.6. Zasady kwalifikacji do pó³fina³u i fina³u Mistrzostw Polski, okreœla ka¿dorazowo
Pion Szkolenia PZKaj. w porozumieniu z Komisj¹ Kajakarstwa Górskiego i zamieszcza
te zasady w zapowiedzi M.P.
7.4. Postanowienia koñcowe
7.4.1. Za zajêcie pierwszych miejsc zawodnicy otrzymuj¹ pami¹tkowe medale i tytu³y.
Podczas ceremonii wrêczania medali i tytu³ów nie mog¹ byæ wrêczane inne nagrody.
7.4.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem i zapowiedzi¹ Mistrzostw Polski stosuje siê odpowiednie punkty regulaminu slalomu kajakowego.
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II. REGULAMIN ZJAZDU KAJAKOWEGO
1. Postanowienia ogólne
1.1. Zjazd kajakowy ma na celu przejazd trasy na dzikiej, bystrej wodzie w mo¿liwie jak
najkrótszym czasie.
1.2. Tras¹ zjazdu, zwan¹ dalej „tras¹”, nazywamy odcinek górskiej, dzikiej, bystrej
wody, na którym rozgrywa siê zjazd kajakowy, poczynaj¹c od linii startu do linii mety.
1.3. Niniejszy regulamin obowi¹zuje organizatora zawodów, sêdziów, kierowników
dru¿yn oraz zawodników bior¹cych udzia³ w zawodach i powinien byæ stosowany we
wszystkich rozgrywanych w kraju zawodach, za wyj¹tkiem zawodów, które zgodnie
z przepisami Miêdzynarodowej Federacji Kajakowej (ICF) uznane s¹ za miêdzynarodowe i w zwi¹zku z tym rozgrywane s¹ wg przepisów ICF.
1.4. Ze wzglêdu na swój zasiêg i rodzaj zawody dziel¹ siê na:
a) miêdzynarodowe,
b) krajowe centralne,
c) krajowe terenowe.
1.5. Nadzór nad zawodami organizowanymi w Polsce sprawuj¹:
a) w odniesieniu do zawodów miêdzynarodowych i krajowych zawodów centralnych –
Polski Zwi¹zek Kajakowy (PZKaj.),
b) w odniesieniu do krajowych zawodów terenowych – Okrêgowy Zwi¹zek Kajakowy
(OZKaj.), terenowy w³aœciwy dla miejsca rozgrywania zawodów.
1.6. Zarz¹d PZKaj. og³asza corocznie, w terminie do koñca stycznia danego roku, kalendarz organizowanych w kraju zawodów miêdzynarodowych i krajowych zawodów centralnych.
1.7. Interpretacja przepisów regulaminu oraz rozstrzyganie w sprawach w nim nie przewidzianych, nale¿y:
a) w czasie zawodów do sêdziego g³ównego lub jury, je¿eli zosta³o powo³ane,
b) po zawodach do kompetencyjnie w³aœciwego organu PZKaj.
Najwy¿sz¹ instancj¹ w tych sprawach jest Zarz¹d PZKaj.
1.8. Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2009 roku.
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2. Przepisy techniczne i bezpieczeñstwa
2.1. Kategorie i budowa ³odzi
2.1.1. Zjazd rozgrywa siê na nastêpuj¹cych rodzajach ³odzi:
a) wszelkiego typu kajaki jednoosobowe K-1,
b) wszelkiego typu kanadyjki jednoosobowe C-1,
c) wszelkiego typu kanadyjki dwuosobowe C-2.
2.1.2. £odzie musz¹ posiadaæ nastêpuj¹ce wymiary i ciê¿ar:
typ maks. d³ugoœæ
min. szerokoœæ
min. ciê¿ar
K-1
450 cm
60 cm
11 kg
C-1
430 cm
70 cm
12 kg
C-2
500 cm
80 cm
18 kg
Minimalny ciê¿ar ³odzi jest okreœlony dla ³odzi, w których nie ma wody. Fartuch jest uznawany za wyposa¿enie, nie jest brany pod uwagê przy wa¿eniu.
2.1.3. £odzie nie mog¹ posiadaæ urz¹dzeñ sterowych, musz¹ posiadaæ pojedyncz¹ liniê
stêpki, pojedynczy dziób i rufê.
2.1.4. £odzie musz¹ byæ zbudowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi wymiarami i nie wolno
zmieniaæ ich kszta³tu przez ca³y czas zawodów.
2.1.5. Kajak to ³ódŸ kryta z kokpitem, w której zawodnik siedzi, wprawiaj¹c j¹ w ruch za
pomoc¹ wios³a o dwóch piórach.
2.1.6. Kanadyjka jest to ³ódŸ kryta z kokpitem, w której zawodnik klêczy, wprawiaj¹c j¹
w ruch za pomoc¹ wios³a o jednym piórze.
2.1.7. £odzie, wyposa¿enie oraz wios³a i ubranie mog¹ mieæ znaki firmowe, symbole reklamowe (z wyj¹tkiem produktów tytoniowych i alkoholowych), emblematy i napisy.
Wszystkie napisy reklamowe powinny byæ umieszczone tak aby nie zak³óca³y identyfikacji zawodnika i nie mia³y wp³ywu na jego przejazd.
2.1.8. £odzie lub sprzêt, które nie odpowiadaj¹ wymogom regulaminowym, nie zostan¹
dopuszczone do zawodów.
2.1.9. Ka¿dy zawodnik jest odpowiedzialny aby jego sprzêt spe³nia³ powy¿sze wymagania regulaminowe.
2.2. Konkurencje
2.2.1. Zjazd rozgrywa siê w nastêpuj¹cych konkurencjach:
a) indywidualnych:
– kobiety
K-1, C-1, C-2,
– mê¿czyŸni K-1, C-1, C-2
b) zespo³owych:
– kobiety
3 × K-1, 3 × C-1, 3 × C-2,
– mê¿czyŸni 3 × K-1, 3 × C-1, 3 × C-2.
2.2.2. Zawodnik mo¿e startowaæ tylko w jednej konkurencji indywidualnej i jednej konkurencji zespo³owej, z wyj¹tkiem zawodników zg³oszonych w konkurencjach kanadyjkowych (patrz pkt. 5.3.3.).
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2.2.3. Zespo³y mog¹ sk³adaæ siê tylko z zawodników startuj¹cych w konkurencjach
indywidualnych.
2.2.4. Zawodnik mo¿e startowaæ w konkurencji zespo³owej innej ni¿ indywidualna.
2.3. Trasa
2.3.1. Trasa musi prowadziæ z punktu wy¿szego na rzece do punktu ni¿szego. S¹ mo¿liwe dwa rodzaje tras:
a) trasa sprintu kajakowego,
b) trasa klasycznego zjazdu kajakowego.
2.3.2. Trasa sprintu powinna mieæ d³ugoœæ 300 m do 600 m. Stopieñ trudnoœci wody na
ca³ej trasie winien wynosiæ min. III. Start odbywa siê indywidualnie i zespo³owo. Wynik
ustala siê przez dodanie dwóch przejazdów. Szczegó³owe zasady rozgrywania sprintu
ka¿dorazowo okreœla zapowiedŸ.
2.3.3. Trasa klasycznego zjazdu kajakowego musi byæ krótsza ni¿ 30 minut a czêœæ trasy
musi mieæ co najmniej III stopieñ trudnoœci. Start odbywa siê indywidualnie i zespo³owo.
2.3.4. Trasa musi byæ przejezdna na ca³ej swojej d³ugoœci tzn. musi byæ zawsze droga,
któr¹ ³odzie mog³yby przep³yn¹æ.
2.3.5. Dla konkurencji K-1 kobiet i juniorów trasa mo¿e byæ skrócona, je¿eli wiêkszoœæ
kierowników ekip tak zdecyduje.
2.3.6. Przenoszenie ³odzi na trasie jest niedopuszczalne.
2.3.7. Niebezpieczne przejœcia mog¹ byæ oznaczone bramkami, celem wskazania bezpiecznej drogi przejazdu.
Przejezdnoœæ trasy oceniana jest przez sêdziego g³ównego, kierownika technicznego
i kierownika zawodów.
2.3.8. W przypadku, gdy trasa jest szczególnie trudna, organizator mo¿e na ¿¹danie osób
uprawnionych (patrz pkt. 2.3.7.) przenieœæ trasê w inne miejsce lub zmieniæ trasê dla kobiet, juniorów i m³odzików.
2.4. Przepisy bezpieczeñstwa
2.4.1. Wszystkie ³odzie startuj¹ce w zawodach przez ca³y czas ich trwania musz¹ byæ
niezatapialne i wyposa¿one w uchwyt umocowany w odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 30 cm
od dziobu i rufy. Za uchwyt uwa¿a siê: pêtlê z liny, linkê z r¹czk¹, linkê biegn¹c¹ wzd³u¿
³odzi od dziobu do rufy, uchwyt bêd¹cy integraln¹ czêœci¹ ³odzi. Uchwyty musz¹ zawsze
umo¿liwiaæ ³atwe wsuniêcie ca³ej d³oni a¿ do nasady kciuka celem uchwycenia ³odzi.
Materia³ u¿yty do wykonania uchwytu musi mieæ co najmniej 6 mm œrednicy lub minimalny przekrój 2 × 10 mm. Zaklejanie uchwytów taœm¹ klej¹c¹ jest zabronione.
2.4.2. Ka¿dy zawodnik podczas ca³ego czasu startów, musi mieæ na sobie kamizelkê asekuracyjn¹, odpowiednie obuwie i zapiêty kask ochronny (zaleca siê ¿eby kask zakrywa³
skroñ i uszy). Kamizelka asekuracyjna noszona na górnej czêœci cia³a, powinna byæ wykonana z materia³u p³ywalnego, gwarantowanej jakoœci, nie wch³aniaj¹cego wody, rozmieszczonego równomiernie z przodu i z ty³u. Kamizelka asekuracyjna musi mieæ
p³ywalnoœæ umo¿liwiaj¹c¹ utrzymanie przez ni¹ na powierzchni wody odwa¿nika o ma31
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sie 6 kg i powinna byæ zaprojektowana tak, aby utrzymywa³a przytomn¹ osobê na wodzie twarz¹ do góry. Obuwie musi byæ przez ca³y czas na nogach w celu ochrony stóp
w razie koniecznoœci opuszczenia ³odzi.
2.4.3. Kask musi zapewniaæ dostateczn¹ ochronê g³owy zawodnika w przypadku uderzeñ o ska³y (przestrzeñ miêdzy g³ow¹ a kaskiem musi absorbowaæ wstrz¹s) i posiadaæ
solidny pasek podbródkowy.
2.4.4. Zaleca siê organizatorom i sêdziom sprawdzanie wypornoœci kamizelek asekuracyjnych i ³odzi na starcie oraz na mecie.
2.4.5. W przypadkach w¹tpliwych nale¿y sprawdziæ niezatapialnoœæ ³odzi. £ódŸ
nape³niona wod¹ musi siê unosiæ na powierzchni wody.
2.4.6. Zawodnicy musz¹ mieæ mo¿liwoœæ natychmiastowego opuszczenia ³odzi.
2.4.7. Starter, kontroler przedstartowy, kontroler ³odzi, sêdzia g³ówny, a tak¿e ka¿dy
z sêdziów w ramach swoich obowi¹zków jest zobowi¹zany nie dopuœciæ zawodnika do
startu, w przypadku nieprzestrzegania przepisów bezpieczeñstwa.
2.4.8. W czasie trwania zawodów na trasie musi byæ obecny ratownik medyczny lub lekarz, zdolny w razie wypadku udzieliæ skutecznej pomocy poszkodowanemu.
2.4.9. W czasie trwania zawodów na trasie musi byæ zespó³ ratowników, zdolny w razie
wywrotki lub innego niebezpieczeñstwa udzieliæ skutecznej pomocy zawodnikom
i w miarê mo¿liwoœci ich sprzêtowi.
2.4.10. W ka¿dym przypadku zawodnik startuje na w³asne ryzyko i odpowiedzialnoœæ.
PZKaj. i organizatorzy nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za wypadki lub uszkodzenia
sprzêtu, które mog¹ wydarzyæ siê podczas zawodów.
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3. Sêdziowie i funkcjonariusze
3.1. Zasady ogólne
3.1.1. Zjazd nadzorowany jest przez nastêpuj¹cych sêdziów:
a) sêdzia g³ówny,
b) kierownik techniczny,
c) starter,
d) kontroler przedstartowy (pomocnik startera),
e) sêdzia mety – celowniczy,
f) mierz¹cy czas,
g) sêdziowie odcinkowi,
h) kierownik biura obliczeñ – sekretarz,
i) kontroler ³odzi.
3.1.2. Na zawody o Mistrzostwo Polski, na wniosek Kolegium Sêdziów PZKaj., Zarz¹d
PZKaj. powo³uje 3-osobowe jury, jako organ odwo³awczy od decyzji sêdziego g³ównego. Decyzje jury s¹ ostateczne. W sk³ad jury powinno wchodziæ co najmniej dwóch sêdziów klasy zwi¹zkowej.
3.1.3. Kategorie sêdziów, wymagane kwalifikacje oraz tryb i warunki uzyskania klas sêdziowskich reguluj¹ odrêbne przepisy.
3.1.4. Ka¿dy sêdzia powinien wykonywaæ swoje obowi¹zki jak najdok³adniej i najsprawniej, w pe³nym poczuciu odpowiedzialnoœci za pe³nione funkcje oraz zgodnie z etyk¹
obowi¹zuj¹c¹ sêdziego.
3.1.5. Komisji sêdziowskiej przewodniczy sêdzia g³ówny ka¿dorazowo mianowany:
a) dla zawodów centralnych – przez Zarz¹d PZKaj. na wniosek Kolegium Sêdziów
PZKaj.,
b) dla zawodów terenowych – przez Zarz¹d w³aœciwego OZKaj. na wniosek terenowego Kolegium Sêdziów.
3.1.6. Kolegium Sêdziów typuj¹c sêdziego g³ównego, powinno równoczeœnie wyznaczyæ komisjê sêdziowsk¹, której sk³ad jest zale¿ny od rodzaju zawodów. Liczba cz³onków komisji sêdziowskiej nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 5 osób a mianowicie: sêdzia
g³ówny, kierownik techniczny, starter, mierz¹cy czas, sêdzia mety – celowniczy.
3.1.7. £¹czenie dwóch funkcji sêdziowskich jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, ¿e
mo¿na je pe³niæ na tym samym miejscu (np. starter – kontroler przedstartowy, kierownik
biura obliczeñ – sêdzia mety). Sêdziowie nie mog¹ pe³niæ dodatkowo funkcji kierownika
dru¿yny lub trenera dru¿yny startuj¹cej w danych zawodach.
3.2. Sêdzia g³ówny
3.2.1. Sêdzia g³ówny przewodniczy komisji sêdziowskiej i jest odpowiedzialny za prawid³owe i sprawne, zgodne z regulaminem, przeprowadzenie zawodów.
3.2.2. Sêdzia g³ówny koordynuje i nadzoruje pracê sêdziów i funkcjonariuszy a w szczególnoœci:
a) decyduje o interpretacji przepisów oraz podejmuje decyzje w sprawach wynik³ych
w trakcie zawodów – a nie objêtych regulaminem,
b) rozstrzyga wszelkie spory i protesty,
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c) decyduje o dyskwalifikacjach zawodników (z wyj¹tkiem zastrze¿onych do decyzji
startera) i mo¿e nak³adaæ na nich inne kary regulaminowe,
d) mo¿e usun¹æ od pe³nionej funkcji poszczególnych sêdziów i funkcjonariuszy –
w przypadku zasadniczych przekroczeñ,
e) zatwierdza wyniki,
f) w przypadku nieprzewidzianych okolicznoœci (np. niesprzyjaj¹ce warunki atmosferyczne, skala trudnoœci wody itp.) mo¿e zmieniæ ustalony program zawodów, przesun¹æ lub zmieniæ terminy poszczególnych konkurencji, a nawet odwo³aæ zawody,
g) mo¿e równie¿ przerwaæ lub odwo³aæ zawody, je¿eli stan urz¹dzeñ technicznych lub
sprzêtu, lub nieskuteczne dzia³anie s³u¿b ratowniczych w ra¿¹cy sposób odbiega od
ustalonych przepisów i zasad bezpieczeñstwa,
h) przejmuje od organizatora dokumentacjê niezbêdn¹ do prowadzenia zawodów, sprawdza jej zgodnoœæ z przepisami i w razie potrzeby ustala termin jej uzupe³nienia,
i) sprawdza stan trasy oraz urz¹dzeñ z punktu widzenia mo¿liwoœci prawid³owego
przeprowadzenia zawodów,
j) przeprowadza odprawy z kierownikami dru¿yn i komisj¹ sêdziowsk¹, na których
omawia zasadnicze sprawy zwi¹zane z przeprowadzeniem zawodów oraz dokonuje
weryfikacji zg³oszeñ do poszczególnych konkurencji,
k) w razie potrzeby mo¿e zwo³aæ odprawê kierowników dru¿yn lub komisji sêdziowskiej.
3.3. Kierownik techniczny
3.3.1. Kierownik techniczny:
a) kieruje przygotowaniem do zawodów i jest odpowiedzialny za prawid³owe funkcjonowanie wszystkich urz¹dzeñ technicznych podczas zawodów,
b) czuwa nad terminowoœci¹ i w³aœciw¹ kolejnoœci¹ poszczególnych konkurencji,
c) kieruje prac¹ funkcjonariuszy zajmuj¹cych siê sprawami urz¹dzeñ technicznych na
trasie, bezpieczeñstwa i pierwszej pomocy.
3.4. Starter
3.4.1. Starter jest odpowiedzialny za prawid³ow¹ kolejnoœæ startu zawodników i daje
zgodê na start.
3.4.2. Decyzje startera we wszystkich sprawach dotycz¹cych startu s¹ ostateczne.
3.4.3. Starter jest uprawniony do wykluczenia zawodników ze startu je¿eli:
a) nie przestrzegaj¹ przepisów bezpieczeñstwa,
b) mimo wezwania nie zg³aszaj¹ siê na starcie w przewidzianym terminie,
c) nie s¹ w³aœciwie ubrani lub s¹ bez numeru startowego,
d) dokonuj¹ dwóch przedwczesnych startów,
e) nie stosuj¹ siê do poleceñ startera.
3.5. Kontroler przedstartowy – pomocnik startera
3.5.1. Kontroler przedstartowy – pomocnik startera:
a) sprawdza czy ³odzie s¹ niezatapialne oraz czy posiadaj¹ na dziobie i rufie pêtlê z liny
pozwalaj¹c¹ na wsuniêcie d³oni albo linê biegn¹c¹ wzd³u¿ ca³ej d³ugoœci ³odzi od
dziobu do rufy,
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b) stwierdza, ¿e zarówno ³ódŸ jak i ubiór zawodnika spe³niaj¹ wymogi bezpieczeñstwa
(kamizelka asekuracyjna, kask, obuwie),
c) sprawdza czy ³odzie posiadaj¹ oznaczenia kontroli ³odzi,
d) zabrania startu zawodnikom i ³odziom nie spe³niaj¹cym wymogów bezpieczeñstwa.
3.6. Sêdzia mety – celowniczy
3.6.1. Sêdzia mety – celowniczy:
a) stwierdza przep³yniêcie linii mety przez osadê,
b) koordynuje pracê sêdziów i funkcjonariuszy na mecie.
3.7. Sêdzia mierz¹cy czas
3.7.1. Sêdziowie mierz¹cy czas s¹ odpowiedzialni za dok³adne zmierzenie czasu przejazdu
(w koordynacji ze startem) i podanie go do biura obliczeñ.
3.8. Sêdzia odcinkowy
3.8.1. Sêdzia odcinkowy jest odpowiedzialny za tê czêœæ trasy, która zosta³a mu powierzona. Uwagi swe przekazuje sêdziemu g³ównemu.
3.9. Kierownik biura obliczeñ – sekretarz
3.9.1. Kierownik biura obliczeñ – sekretarz jest odpowiedzialny za obliczenie wyników
i podanie ich do publicznej wiadomoœci. Prowadzi dokumentacjê zawodów, sporz¹dza
zestawienie zbiorcze wyników poszczególnych konkurencji, wykazy zwyciêzców oraz
prowadzi punktacjê zawodów. Nadzoruje i kieruje prac¹ biura obliczeñ. Czuwa nad
up³ywem czasu przewidzianego do sk³adania protestów. Ponadto kontroluje i kieruje
prac¹ spikera oraz czuwa nad w³aœciw¹ informacj¹ dla uczestników zawodów, prasy
i widzów.
3.10. Kontroler ³odzi
3.10.1. Kontroler ³odzi sprawdza czy wymiar, ciê¿ar i wyposa¿enie ³odzi bior¹cych
udzia³ w zawodach s¹ zgodne z przepisami oraz oznacza je w uzgodniony sposób.
3.11. Funkcjonariusze
3.11.1. Liczbê funkcjonariuszy, ich stanowiska i zadania ustala organizator w zale¿noœci
od potrzeb na podstawie wytycznych instrukcji dla organizatora zawodów.
3.11.2. Bezpoœrednimi prze³o¿onymi funkcjonariuszy s¹ sêdziowie kieruj¹cy prac¹ poszczególnych stanowisk obs³ugiwanych przez funkcjonariuszy (np. kierownik techniczny ma do dyspozycji zespó³ ratowników, urz¹dzeñ pomiaru czasu itp., kierownik biura
obliczeñ – zapowiadaczy, t³umaczy, obs³ugê tablic informacyjnych itp., starter – trzymaczy itp.).
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4. Uczestnicy zawodów
4.1. Zawodnicy
4.1.1. W zawodach zjazdowych mog¹ braæ udzia³ zawodnicy bêd¹cy cz³onkami klubów
i innych organizacji zg³oszonych do PZKaj. wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów, jeœli
przepisy specjalne nie stanowi¹ inaczej.
4.1.2. Zawodnik zg³oszony do zawodów musi posiadaæ wa¿n¹ legitymacjê zawodnicz¹,
licencjê, aktualn¹ kartê zdrowia oraz dokument potwierdzaj¹cy umiejêtnoœæ p³ywania
(co najmniej powszechn¹ kartê p³ywack¹ lub inny dokument potwierdzaj¹cy tê umiejêtnoœæ).
4.1.3. Zawodnikowi nie wolno startowaæ pod pseudonimem lub obcym nazwiskiem.
4.1.4. Zawodnicy zdyskwalifikowani lub zawieszeni nie mog¹ braæ udzia³u w zawodach.
4.1.5. Zawodnikowi nie wolno reprezentowaæ w zawodach w jednym i tym samym czasie wiêcej ni¿ jednej organizacji sportowej. Zmianê barw organizacyjnych reguluj¹ odrêbne przepisy.
4.1.6. Zawodników uprawiaj¹cych zjazd dzieli siê wed³ug wieku na grupy:
a) dzieci,
b) m³odzicy,
c) juniorzy,
d) seniorzy.
Wiek poszczególnych grup okreœlaj¹ odrêbne przepisy, wydane przez Zarz¹d Polskiego
Zwi¹zku Kajakowego. W przypadku zmian informacja o tym winna byæ podana co najmniej na jeden rok przed wejœciem w ¿ycie przepisu.
4.1.7. Zawodnicy maj¹ prawo startu jedynie w odpowiedniej grupie wiekowej. Zarz¹d
PZKaj. mo¿e zezwoliæ na start w wy¿szej grupie wiekowej. Zgoda taka musi byæ uzyskana do 31 marca ka¿dego roku. Warunki uzyskania powy¿szej zgody reguluj¹ odrêbne
przepisy. Zarz¹d PZKaj. mo¿e równie¿ zezwoliæ na wspólny start zawodników ró¿nych
grup wiekowych, w poszczególnych œciœle okreœlonych zawodach.
4.1.8. Zdobywanie przez zawodników klas sportowych reguluj¹ odrêbne przepisy.
4.1.9. Ka¿dy zawodnik zg³oszony do zawodów i bior¹cy w nich udzia³ ma prawo:
a) uczestniczyæ w konkurencjach, do których zosta³ zg³oszony przez swoj¹ organizacjê,
b) korzystaæ ze wszystkich urz¹dzeñ, udogodnieñ i œwiadczeñ przygotowanych przez
organizatora,
c) zdobywania tytu³ów, dyplomów i nagród.
4.1.10. Ka¿dy zawodnik zg³oszony do zawodów i bior¹cy w nich udzia³ ma obowi¹zek:
a) stosowaæ siê do niniejszego regulaminu oraz programu i zapowiedzi zawodów
w których bierze udzia³, jak równie¿ przestrzegaæ œciœle instrukcji i zarz¹dzeñ sêdziego g³ównego,
b) wspó³dzia³aæ z organizatorem zawodów, komisj¹ sêdziowsk¹ i innymi zawodnikami
w sprawnym przeprowadzeniu zawodów przez regulaminowe i kole¿eñskie podejœcie do wszystkich spraw zaistnia³ych w czasie zawodów,
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c) w razie wypadku i zagro¿enia ¿ycia ludzkiego nieœæ pomoc bez wzglêdu na utratê
mo¿liwoœci zwyciêstwa,
d) stawiaæ siê punktualnie na wyznaczonych miejscach startów, zbiórek, odpraw itp.,
e) dbaæ o przydzielony sprzêt sportowy oraz chroniæ go przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
f) nie dotykaæ sprzêtu innych zawodników bez ich zgody.
4.1.11. Za przekroczenie przepisów zawodnik ponosi odpowiedzialnoœæ zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.
4.1.12. Niezale¿nie od odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej, zawodnik za spowodowanie
wypadku lub szkody œwiadomym przekroczeniem przepisów lub ³amaniem bezpieczeñstwa mo¿e byæ poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci prawnej.
4.2. Kierownicy dru¿yn
4.2.1. Kierownik dru¿yny reprezentuje swoj¹ dru¿ynê wobec organizatora i komisji sêdziowskiej.
4.2.2. Kierownik dru¿yny jest odpowiedzialny za terminowe i zgodne z niniejszym regulaminem dope³nienie formalnoœci zwi¹zanych z udzia³em w zawodach kierowanej przez
niego dru¿yny oraz za w³aœciwe zachowanie siê zawodników jego dru¿yny przez ca³y
czas trwania zawodów.
4.2.3. Prawo do wystêpowania w imieniu dru¿yny posiada jedynie kierownik dru¿yny
zg³oszony w sposób regulaminowy.
4.2.4. Kierownik dru¿yny mo¿e przekazaæ swoje uprawnienia innej osobie poprzez pisemne oœwiadczenie z³o¿one sêdziemu g³ównemu.
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5. Organizacja zawodów
5.1. Organizatorzy zawodów
5.1.1. Organizatorem zawodów mo¿e byæ:
a) Polski Zwi¹zek Kajakowy,
b) Okrêgowy Zwi¹zek Kajakowy,
c) Kluby i inne organizacje zrzeszone w PZKaj.,
d) Inne podmioty na zlecenie ww.
5.1.2. Do zadañ organizatora nale¿y w szczególnoœci:
a) wydawanie zapowiedzi zawodów,
b) przygotowanie trasy wraz z niezbêdnym zapleczem – zgodnie z potrzebami zwi¹zanymi z prawid³owym i sprawnym ich przeprowadzeniem,
c) zapewnienie (w granicach mo¿liwoœci) wygody i opieki dru¿ynom i komisji sêdziowskiej, bior¹cym udzia³ w zawodach,
d) zapewnienie na trasie mo¿liwie najlepszych warunków bezpieczeñstwa,
e) zapewnienie opieki ratownika medycznego lub lekarza przez ca³y czas trwania zawodów,
f) zapewnienie warunków prowadzenia dokumentacji, sprawozdawczoœci i dobrej informacji.
5.1.3. Szczegó³owe obowi¹zki organizatora zawodów okreœla „Instrukcja dla organizatorów slalomu i zjazdu kajakowego”, stanowi¹ca za³¹cznik do niniejszego regulaminu.
5.1.4. Organizator mo¿e powo³aæ komisjê odpowiedzialn¹ za przygotowanie zawodów, sprawne ich przeprowadzenie z wy³¹czeniem spraw bêd¹cych w kompetencji komisji sêdziowskiej.
5.1.5. Organizatorowi przys³uguje prawo odwo³ania zawodów lub przesuniêcia ich terminu w razie powstania przeszkód od niego niezale¿nych. W takim przypadku jest on
obowi¹zany powiadomiæ zainteresowane organizacje sportowe.
5.1.6. Koszt organizacji zawodów ponosi organizator. Pozosta³e koszty ponosz¹ organizacje sportowe bior¹ce udzia³ w zawodach chyba, ¿e regulamin danych zawodów stanowi inaczej. Wszystkie straty nie wynikaj¹ce z winy organizatora ponosz¹ zainteresowane organizacje sportowe.
5.1.7. W przypadku zaistnienia w czasie zawodów stwierdzonej winy lub niedopatrzenia
ze strony organizatora, podlega on odpowiedniej karze dyscyplinarnej. To samo dotyczy
kierowników dru¿yn i zawodników, w przypadku stwierdzenia ich winy.
5.1.8. Dla zapewnienia w³aœciwego, uroczystego przebiegu wa¿niejszych zawodów (takich jak np.: mistrzostwa okrêgu, miêdzynarodowe, ogólnokrajowe, miêdzyokrêgowe
i mistrzostwa Polski) organizator tych zawodów mo¿e ustaliæ kary pieniê¿ne za niestawienie siê dru¿yny na uroczyste otwarcie lub zamkniêcie zawodów – je¿eli przeprowadzenie tych ceremonii zosta³o zapowiedziane, a termin i miejsce dok³adnie okreœlone
i podane kierownikom dru¿yn na odprawie przed zawodami. Wysokoœæ tej kary okreœla
siê w zapowiedzi zawodów.
5.2. ZapowiedŸ zawodów
5.2.1. O zamierzonej organizacji zawodów, organizator zawiadamia organizacje sportowe poprzez zapowiedŸ zawodów, która w szczególnoœci powinna zawieraæ:
a) nazwê organizatora,
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b) nazwê i rodzaj zawodów,
c) miejsce i termin zawodów,
d) konkurencjê i iloœæ osad,
e) opis i mapkê trasy,
f) rodzaj biegów i ich kolejnoœæ,
g) warunki uczestnictwa,
h) termin i miejsce losowania,
i) op³aty i kary,
j) miejsce i termin sk³adania zg³oszeñ,
k) zasady punktacji,
l) nagrody i zasady ich przyznawania,
³) informacje ogólne.
5.2.2. ZapowiedŸ zawodów powinna byæ przes³ana zainteresowanym nie póŸniej ni¿ na
14 dni dla zawodów terenowych, a dla zawodów centralnych na 30 dni – przed rozpoczêciem zawodów, jeœli przepisy szczegó³owe nie stanowi¹ inaczej.
5.3. Zg³oszenia
5.3.1. Zg³oszenia do zawodów musz¹ byæ przekazane organizatorowi, w formie pisemnej, (list, faks, E-mail, telegram, Telex, itd.) w terminie ustalonym w zapowiedzi.
Zg³oszenia ww. s¹ dopuszczalne, jeœli zostan¹ nades³ane przed pó³noc¹ ostatniego dnia
przyjmowania zg³oszeñ a nastêpnie potwierdzone wg ustalonego wzoru, w dniu nastêpnym (osobiœcie lub poczt¹). Zg³oszenia po tym terminie nie mog¹ byæ przyjête.
5.3.2. Zg³oszenia sk³ada siê oddzielnie dla ka¿dej osady i ka¿dej konkurencji w formie
ustalonej we wzorze podanym w za³¹czniku podanym do niniejszego regulaminu (wzór
nr 1). Do zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ listê zbiorcz¹ dru¿yny (alfabetycznie) zawieraj¹c¹
dane osobowe zawodników, kierownika dru¿yny i innych osób wchodz¹cych w jej sk³ad
– z podaniem ich funkcji.
5.3.3. Zawodnik mo¿e byæ zg³oszony i startowaæ maksymalnie w dwóch konkurencjach
– jednej indywidualnej i jednej zespo³owej. Zawodnik mo¿e startowaæ w innej konkurencji zespo³owej ni¿ indywidualnie. Zawodnik zg³oszony w kanadyjkach, mo¿e startowaæ w dwóch konkurencjach (kanadyjkowych) indywidualnych tj. w C-1 i w C-2 oraz
jednej konkurencji zespo³owej (mo¿liwoœæ startu w konkurencjach indywidualnych C-1
i C-2 nie dotyczy regat umieszczonych w kalendarzu ICF oraz innych regat zastrze¿onych przez PZKaj. lub OZKaj.).
5.3.4. Do konkurencji indywidualnej ka¿da osada musi byæ zg³oszona imiennie.
5.3.5. Imienne zg³oszenie do konkurencji zespo³owej kierownicy dru¿yn przeka¿¹ na piœmie sêdziemu g³ównemu – do jednej godziny po zakoñczeniu danej konkurencji indywidualnej – jeœli przepis szczegó³owy nie stanowi inaczej.
5.3.6. W przypadku zg³oszenia zawodnika do wiêkszej liczby konkurencji ni¿ okreœlona
w pkt. 5.3.3. organizator zawodów musi skreœliæ zg³oszenie przekraczaj¹ce limit, bior¹c
pod uwagê kolejnoœæ konkurencji wynikaj¹c¹ z programu zawodów.
5.3.7. We wszelkiego rodzaju zawodach, z wyj¹tkiem zawodów o mistrzostwo Polski
i mistrzostwo OZKaj. – dopuszczalny jest start osad mieszanych tj. sk³adaj¹cych siê z za39
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wodników kilku klubów. Start osad mieszanych w zawodach mistrzowskich wymaga pisemnej zgody PZKaj. lub OZKaj., wydanej do 31 marca ka¿dego roku.
5.3.8. Konkurencja podana w zapowiedzi dochodzi do skutku, je¿eli wystartuj¹ w niej co
najmniej dwie ze zg³oszonych osad lub dwa zespo³y – nawet z jednej organizacji sportowej. W przypadku zg³oszenia mniejszej liczby zg³oszeñ, konkurencja nie bêdzie rozegrana, a zawodników tych kierownik dru¿yny mo¿e dog³osiæ do innej konkurencji. Dotyczy to równie¿ przypadku, gdy w wyniku regulaminowych zmian (pkt. 5.9.1.) w konkurencji pozostan¹ mniej ni¿ dwie osady.
5.4. Grupy startowe
5.4.1. Grupy startowe ustalane s¹ na podstawie aktualnie posiadanej klasy sportowej przez
zawodnika (tryb i warunki uzyskania klas sportowych okreœlaj¹ odrêbne przepisy) i tak:
a) grupa I
– zawodnicy z klas¹ III i bez klasy
b) grupa II
– zawodnicy z klas¹ II i I
c) grupa III
– zawodnicy z klas¹ MK i MM.
5.4.2. Starty w ka¿dej konkurencji nastêpuj¹ wed³ug zasady:
a) grupa I
jako pierwsi
b) grupa II jako drudzy
c) grupa III jako trzeci.
5.5. Losowanie
5.5.1. Losowanie przeprowadza komisja w terminie i miejscu podanym w zapowiedzi
zawodów.
55.2. Podczas losowania mog¹ byæ obecni przedstawiciele zainteresowanych organizacji, w charakterze obserwatorów, bez prawa g³osu.
5.5.3. Na podstawie wyników losowania sporz¹dza siê listê startow¹, która musi zawieraæ:
a) numer startowy osady,
b) nazwisko i imiê zawodnika,
c) przynale¿noœæ organizacyjn¹,
d) rok urodzenia,
e) klasê sportow¹.
5.5.4. Z przebiegu losowania sporz¹dza siê krótki protokó³, który podpisuj¹ przewodnicz¹cy komisji losuj¹cej, jej cz³onkowie i przedstawiciel organizatora.
5.5.5. Przed rozpoczêciem losowania musi byæ sprawdzona dokumentacja zawodnicza.
5.5.6. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ korzystania z aktualnego rankingu PZKaj., wtedy kolejnoœæ startów w poszczególnych konkurencjach bêdzie odwrotnoœci¹ zajmowanych pozycji w rankingu a zawodnicy niesklasyfikowani w rankingu, rozlosowani bêd¹ na
pocz¹tku listy startowej. W takiej sytuacji nie bêd¹ obowi¹zywa³y grupy startowe.
5.6. Program zawodów
5.6.1. NajpóŸniej przed rozpoczêciem pierwszej odprawy z kierownikami dru¿yn, ka¿da
uczestnicz¹ca w zawodach organizacja sportowa powinna otrzymaæ ostateczny program
zawodów, zawieraj¹cy nastêpuj¹ce dane:
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a) minutowy rozk³ad konkurencji, interwa³ startowy oraz listê startow¹,
b) nazwiska: sêdziego g³ównego, kierownika technicznego, szefa ratowników, ratownika medycznego lub lekarza oraz szefa komitetu organizacyjnego zawodów,
c) informacje dotycz¹ce komunikacji, po³o¿enia punktu sanitarnego, mierzenia i wa¿enia ³odzi, sprawdzenia wypornoœci kamizelek, miejsca i godzin urzêdowania sekretariatu zawodów itp.,
d) czas otwarcia trasy i czas startu,
e) mapkê toru,
f) sygna³ u¿ywany przez startera i sygna³ u¿ywany przez sêdziów do zwalniania trasy,
g) sposób transportu ³odzi z mety na start, o ile jest to potrzebne,
h) ustalenia dotycz¹ce treningu,
i) wykaz nagród i ich przeznaczenie,
j) miejsce dzia³alnoœci komisji dopingowej (jeœli jest ona wymagana).
5.6.2. Przy ustalaniu programu zawodów nale¿y braæ pod uwagê nastêpuj¹ce zasady:
a) konkurencje indywidualne rozgrywane s¹ przed konkurencjami zespo³owymi,
b) przejazdy w danej konkurencji indywidualnej powinny byæ zakoñczone w ci¹gu jednego dnia,
c) kolejnoœæ przejazdów podana w zapowiedzi zawodów oraz przerwy miêdzy przejazdami podane w programie s¹ obowi¹zuj¹ce dla organizatora,
d) zmiany w programie zawodów mog¹ byæ wprowadzone wy³¹cznie za zgod¹ kierowników dru¿yn.
5.7. Numery startowe
5.7.1. Numery startowe musz¹ byæ dostarczone przez organizatora zawodów.
5.7.2. Cyfry numerów startowych musz¹ mieæ co najmniej 15 cm wysokoœci i 1,5 cm
szerokoœci. Musz¹ one byæ widoczne na zawodniku. W osadzie C-2 numer startowy
zak³ada pierwszy zawodnik.
5.7.3. Ka¿dy zawodnik jest odpowiedzialny za swój numer startowy.
5.8. Odprawa kierowników dru¿yn
5.8.1. Odprawa kierowników dru¿yn ka¿dej uczestnicz¹cej w zawodach organizacji sportowej, powinna byæ przeprowadzona co najmniej jedn¹ godzinê przed rozpoczêciem oficjalnego treningu. Na odprawie tej powinny zostaæ omówione nastêpuj¹ce problemy:
a) dodatkowe instrukcje dla zawodników,
b) informacja o zatwierdzeniu trasy,
c) wycofanie lub zmiany zg³oszeñ.
5.9. Wycofanie i zmiana zg³oszeñ
5.9.1. Zg³oszenie zmian lub wycofanie osad powinno byæ dokonane podczas odprawy kierowników dru¿yn lub na piœmie dorêczone sêdziemu g³ównemu, co najmniej na godzinê
przed rozpoczêciem pierwszej konkurencji w danym dniu. Sêdzia g³ówny mo¿e zezwoliæ
na dokonanie zmiany zawodnika w sk³adzie osady po up³ywie ww. terminu, je¿eli jest to
spowodowane chorob¹ tego zawodnika, która nast¹pi³a w trakcie zawodów i zosta³a potwierdzona przez lekarza zawodów – przy zachowaniu postanowieñ pkt. 5.3.3.
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5.9.2. Wycofanie zg³oszenia jest ostateczne i ponowne zg³oszenie zawodnika lub zespo³u nie mo¿e byæ przyjête.
5.9.3. W przypadku dokonania zmiany z zawodników zg³oszonych do jakiejkolwiek
konkurencji, osada ta zostaje skreœlona, a na jej miejsce nie mo¿na zg³osiæ ¿adnego innego zawodnika (osady).
5.9.4. Zmiany mog¹ byæ dokonane tylko z zawodników zg³oszonych do zawodów.
5.9.5. W zespole mo¿na dokonaæ zmiany tylko jednej osady.
5.9.6. Przy dokonaniu zmian w konkurencjach zespo³owych obowi¹zuj¹ zasady zawarte
w pkt. 5.3.3. oraz w pkt. 5.9.4.
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6. Rozgrywanie zawodów
6.1. Liczba przejazdów
6.1.1. W ka¿dej konkurencji objêtej programem zjazdu rozgrywa siê jeden przejazd.
W sprincie kajakowym rozgrywa siê dwa przejazdy. Zawody w sprincie mog¹ byæ ograniczone do jednego przejazdu.
6.2. Starty
6.2.1. Start mo¿e odbywaæ siê pod pr¹d i z pr¹dem rzeki.
6.2.2. Linia startu musi byæ w sposób widoczny oznakowana.
6.2.3. Ka¿da ³ódŸ musi byæ przytrzymana w pozycji startowej przez trzymacza do momentu startu. Start jest dozwolony tylko z pozycji nieruchomej.
6.2.4. W biegach zespo³owych ³odzie startuj¹ jedna za drug¹. Wszystkie ³odzie musz¹
przejechaæ liniê startu w ci¹gu 10 sek. pod groŸb¹ dyskwalifikacji.
6.2.5. Start odbywa siê pojedynczo, wed³ug programu, w kolejnoœci numerów startowych w poszczególnych konkurencjach.
6.2.6. Kategorie mog¹ byæ rozgrywane w dowolnej kolejnoœci z odpowiednimi przerwami pomiêdzy nimi, zgodnie z programem zawodów.
6.2.7. W konkurencjach indywidualnych start odbywa siê w odstêpach co najmniej
30 sekund.
6.2.8. W konkurencjach zespo³owych start odbywa siê w odstêpach co najmniej 60 sekund.
6.2.9. Odstêp pomiêdzy startami musi pozostaæ taki sam przez ca³y czas trwania zawodów. Ka¿da osada winna zg³osiæ siê na miejsce startu co najmniej piêæ minut przed swoim czasem startu.
6.2.10. Je¿eli osada opóŸni start i wystartuje po czasie oznaczonym w programie i liœcie
startowej, przy ustaleniu wyniku przyjmuje siê za obowi¹zuj¹cy czas startu, wed³ug listy
startowej.
6.2.11. Starter mo¿e zdyskwalifikowaæ osadê, która nie zg³osi³a siê na start w ustalonym
terminie, informuj¹c o tym sêdziego g³ównego.
6.2.12. Zawodnicy na starcie zobowi¹zani s¹ do przestrzegania specjalnych instrukcji
startera.
6.3. Wypadki i kolizje na trasie
6.3.1. Ka¿dy zawodnik wyprzedzany przez innego zawodnika ma obowi¹zek zezwoliæ
wyprzedzaj¹cej ³odzi na wolny przejazd, jeœli wyprzedzaj¹cy zawodnik tego za¿¹da
wo³aj¹c „wolna droga”.
6.3.2. Kiedy zawodnik z³amie lub zgubi wios³o, mo¿e on u¿yæ jedynie wios³a wiezionego w swojej ³odzi lub wios³a znajduj¹cego siê w ³odzi innego cz³onka zespo³u – w przypadku konkurencji zespo³owej.
6.3.3. Zawodnik po wywrotce ma prawo wsi¹œæ do swojej ³odzi i kontynuowaæ przejazd.
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6.3.4. Za wywrotkê uznaje siê sytuacjê, kiedy zawodnik (w C-2 jeden z zawodników)
opuœci ³ódŸ.
6.3.5. Poniewa¿ zawody w zjeŸdzie s¹ zarówno walk¹ z ¿ywio³em, jak i innymi zawodnikami, wymagane jest aby zawodnik znajduj¹cy innego zawodnika w rzeczywistym
niebezpieczeñstwie, udzieli³ mu natychmiastowej pomocy ratowniczej, pod groŸb¹ do¿ywotniej dyskwalifikacji.
6.4. Meta
6.4.1. Linia mety musi byæ wyraŸnie oznakowana po obu stronach trasy.
6.4.2. Sposób oznakowania linii mety winien byæ podany do wiadomoœci kierowników
dru¿yn na pierwszej odprawie przed zawodami.
6.4.3. Przejazd zawodnika (zawodników) jest zakoñczony w chwili przep³yniêcia linii
mety. Przekroczenie linii mety wiêcej ni¿ jeden raz (przez tego samego zawodnika)
mo¿e powodowaæ dyskwalifikacjê.
6.4.4. W konkurencjach zespo³owych wszystkie trzy ³odzie musz¹ przekroczyæ liniê
mety w ci¹gu 10 sekund pod groŸb¹ dyskwalifikacji.
6.5. Pomiar czasu i ustalenia wyników
6.5.1. Czas przejazdu liczy siê od chwili, gdy cia³o zawodnika po raz pierwszy przetnie
liniê startow¹ (z uwzglêdnieniem przepisów pkt. 6.2.10.) do czasu, gdy przetnie liniê
mety. W C-2 decyduje cia³o pierwszego zawodnika.
6.5.2. W konkurencjach zespo³owych czas przejazdu liczy siê od chwili przeciêcia linii
startu przez pierwsz¹ ³ódŸ do chwili przeciêcia linii mety przez ostatni¹ ³ódŸ zespo³u (decyduje cia³o zawodnika).
6.5.3. Przep³yniêcie linii mety dnem do góry dyskwalifikuje zawodnika. Uwa¿a siê, ¿e
³ódŸ jest dnem do góry, kiedy cia³o zawodnika znajduje siê ca³kowicie pod wod¹.
6.5.4. O wyniku konkurencji decyduje lepszy czas przejazdu. Je¿eli dwie lub wiêcej
osad lub zespo³ów uzyska taki sam czas przejazdu, to osadom lub zespo³om przyznaje
siê to samo miejsce.
6.5.5. Jak tylko wynik zawodnika lub zespo³u jest znany, musz¹ byæ podane w widocznym miejscu nastêpuj¹ce dane: numer startowy zawodnika oraz jego czas przejazdu.
Dane te mog¹ zostaæ og³oszone w innej formie.
6.6. Dyskwalifikacja
6.6.1. Ka¿dy zawodnik, który usi³uje odnieœæ zwyciêstwo w zawodach w sposób nieuczciwy lub niezgodny z przepisami, ³amie przepisy lub kwestionuje ich wa¿noœæ, zostaje
dyskwalifikowany na czas trwania zawodów.
6.6.2. Je¿eli zawodnik naruszy³ przepisy w wyniku dzia³ania innej osoby, sêdzia g³ówny
podejmuje decyzjê, czy nale¿y go zdyskwalifikowaæ.
6.6.3. Je¿eli zawodnik startuje na ³odzi nie odpowiadaj¹cej przepisom lub w czasie przejazdu nie zachowa wymogów bezpieczeñstwa (kamizelka asekuracyjna, kask) zostaje on
zdyskwalifikowany w danej konkurencji.
6.6.4. Zawodnik, który przyjmuje pomoc z zewn¹trz, mo¿e zostaæ zdyskwalifikowany
przez sêdziego g³ównego, je¿eli sêdzia g³ówny uzna, ¿e taki fakt mia³ miejsce.
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6.6.5. Za pomoc z zewn¹trz uwa¿a siê:
a) wszelk¹ pomoc udzielon¹ zawodnikowi lub jego ³odzi,
b) dawanie, podawanie lub rzucanie zawodnikowi zapasowego wios³a,
c) kierowanie, popychanie lub wprawianie w ruch ³odzi przez kogo innego ni¿ samego
zawodnika,
d) udzielanie zawodnikowi wskazówek przy pomocy aparatów elektroakustycznych
lub radiotelefonów przez jak¹kolwiek osobê.
6.6.6. Zawodnik, który nie jest gotowy do startu w wyznaczonym czasie mo¿e byæ
zdyskwalifikowany, jeœli wynika to z jego winy.
6.6.7. Przekroczenie linii mety do góry dnem powoduje dyskwalifikacjê osady. £ódŸ
traktuje siê jako bêd¹c¹ do góry dnem jeœli cia³o zawodnika (w C-2 jednego z zawodników) znajduje siê ca³kowicie pod wod¹.
6.6.8. Zawodnik który opuœci³ ³ódŸ przed przekroczeniem linii mety lub w trakcie jej
przekraczania podlega dyskwalifikacji.
6.6.9. W konkurencjach zespo³owych nie przekroczenie linii mety przez wszystkie trzy
osady w ci¹gu 10 sekund jest karane dyskwalifikacj¹ w danej konkurencji.
6.6.10. Ka¿dy uczestnik zawodów, którego zachowanie powoduje zak³ócenie porz¹dku
i sprawnego przebiegu zawodów, mo¿e otrzymaæ naganê lub zostaæ zdyskwalifikowany
przez sêdziego g³ównego.
6.7. Protesty
6.7.1. Protesty w czasie zawodów mog¹ sk³adaæ tylko kierownicy dru¿yn.
6.7.2. Ka¿dy protest musi byæ z³o¿ony na piœmie z za³¹czonym vadium, którego wysokoœæ powinna byæ okreœlona w zapowiedzi zawodów. Vadium podlega zwrotowi je¿eli
protest zostanie uwzglêdniony.
6.7.3. Protest przeciwko udzia³owi zawodnika w zawodach powinien byæ z³o¿ony przed
rozpoczêciem zawodów. Protest po tym terminie mo¿e mieæ miejsce jedynie wtedy, gdy
sk³adaj¹cy udowodni to, ¿e w terminie wy¿ej okreœlonym nie wiedzia³ i nie móg³ wiedzieæ o istnieniu faktu, na którym opiera siê protest.
6.7.4. Protest dotycz¹cy przebiegu przejazdu lub dyskwalifikacji powinien byæ zg³oszony nie póŸniej ni¿ 20 minut po oficjalnym og³oszeniu wyników ostatniego zawodnika
w tej kategorii.
6.7.5. Inne protesty dotycz¹ce naruszenia przepisów, oraz nieprawid³owoœci w prowadzeniu zawodów, mog¹ byæ sk³adane przez ca³y czas ich trwania.
6.7.6. Sêdzia g³ówny ocenia zasadnoœæ protestu, wys³uchuje on oœwiadczeñ sêdziów
oraz zapoznaje siê z innymi materia³ami dotycz¹cymi protestu. Bezpoœrednio po rozpatrzeniu protestu, sêdzia g³ówny przekazuje swoj¹ decyzjê na piœmie wszystkim zainteresowanym dru¿ynom.
6.7.7. Wed³ug uznania sêdziego g³ównego, w¹tpliwoœci dotycz¹ce ustalenia faktów lub
b³êdów technicznych mog¹ byæ potraktowane jako zwyk³e zapytania, bez koniecznoœci
wp³acania depozytu.
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6.7.8. Protesty w trakcie zawodów sk³ada siê na rêce sêdziego g³ównego lub upowa¿nionej przez niego osoby. Protesty po zakoñczeniu zawodów (pkt. 6.7.3.) sk³ada siê do:
a) Zarz¹du PZKaj. – w odniesieniu do zawodów centralnych,
b) Zarz¹du OZKaj. – w odniesieniu do zawodów terenowych.
6.7.9. Rozpatrzone protesty wraz z umotywowan¹ na piœmie decyzj¹ sêdziego g³ównego, nale¿y do³¹czyæ do sprawozdania zawodów.
6.8. Odwo³ania
6.8.1. Od decyzji sêdziego g³ównego, o których mowa w pkt. 6.7.6. przys³uguje zainteresowanym prawo do odwo³ania siê do:
a) jury – jeœli zosta³o powo³ane dla danych zawodów, najpóŸniej w ci¹gu 20 minut po
og³oszeniu kwestionowanej decyzji,
b) kompetencyjnie w³aœciwego organu PZKaj. (pkt. 6.7.8.) najpóŸniej w ci¹gu 14 dni
od dnia zakoñczenia zawodów.
6.8.2. W odwo³aniu nie mog¹ byæ kwestionowane ustalone fakty.
6.8.3. Odwo³anie mo¿e dotyczyæ tylko spraw interpretacji lub stosowania przepisów.
Odwo³anie powinno byæ z³o¿one na piœmie wraz z za³¹czonym materia³em dowodowym
oraz vadium, jak w pkt. 6.7.2.
6.8.4. Przewodnicz¹cy jury musi natychmiast zwo³aæ jury w celu rozpatrzenia prawid³owo z³o¿onego odwo³ania.
6.8.5. Jury musi og³osiæ swoj¹ decyzjê w ci¹gu 60 minut od chwili otrzymania
odwo³ania.
6.8.6. Jury podaje swoj¹ decyzjê w formie pisemnej z uzasadnieniem.
6.8.7. Jury powinno skonsultowaæ siê z sêdzi¹ g³ównym, sêdziami oraz innymi zainteresowanymi w celu uzyskania informacji niezbêdnych do podjêcia decyzji.
6.8.8. Decyzje jury lub PZKaj. wymienione w pkt. 6.7.8. s¹ ostateczne.
6.9. Nagrody
6.9.1. Za zwyciêstwo osi¹gniête w zawodach, cz³onkowie zwyciêskich osad mog¹ otrzymaæ
nagrody w postaci dyplomów, medali, pucharów, nagród rzeczowych, pieniê¿nych itp.
6.9.2. Organizacje sportowe bior¹ce udzia³ w zawodach, mog¹ otrzymaæ za zwyciêstwo
w punktacji ogólnej nagrody w postaci: dyplomów, plakietek, pucharów, nagrody pieniê¿nej, nagrody rzeczowej itp.
6.9.3. Nagrody mog¹ byæ:
a) jednorazowe,
b) przechodnie.
6.9.4. Nagroda przechodnia powinna posiadaæ regulamin opracowany przez fundatora,
okreœlaj¹cy przeznaczenie, warunki zdobycia oraz ewentualnego przejœcia nagrody na
w³asnoœæ kilkukrotnego zdobywcy.
6.9.5. Przejazdy o nagrody przechodnie powinny byæ rozgrywane w czasie zawodów
okreœlonych regulaminem nagrody. Je¿eli organizator tych zawodów z jakichkolwiek
powodów nie mo¿e ich przeprowadziæ winien powiadomiæ o tym fakcie kompetencyjnie
w³aœciwy organ PZKaj., który mo¿e zleciæ rozegranie nagrody na innych zawodach.
46

01_56
13 lutego 2009 10:38:44

Kajakarstwo slalomowe

6.9.6. Organizacja sportowa, która zdoby³a nagrodê przechodni¹, powinna zwróciæ j¹
najpóŸniej w przeddzieñ ponownego jej rozegrania organizatorowi zawodów w stanie
nieuszkodzonym, z wyrytymi (namalowanymi) na niej odpowiednimi napisami.
6.9.7. Przeznaczenie wszelkich nagród musi byæ ustalone i podane do wiadomoœci wszystkich zainteresowanych przed rozpoczêciem zawodów. PóŸniejsze zmiany przeznaczenia nagród s¹ niedopuszczalne.
6.9.8. Sêdzia g³ówny przyjmuje od organizatorów wykaz nagród ze wskazanym przeznaczeniem razem z dokumentacj¹ przed zawodami i jest odpowiedzialny za ich prawid³owy rozdzia³.
6.10. Postanowienia dyscyplinarne
6.10.1. Oprócz kar dyscyplinarnych, okreœlonych w niniejszym regulaminie sêdzia
g³ówny ma prawo wymierzyæ karê dyscyplinarn¹ (do dyskwalifikacji w³¹cznie) na czas
zawodów uczestnikom, którzy lekcewa¿¹ sportowy charakter zawodów, b¹dŸ swym zachowaniem obra¿aj¹ osoby bior¹ce udzia³ w zawodach lub publicznoœæ.
6.10.2. Je¿eli zdaniem sêdziego g³ównego za pope³niony czyn powinien byæ ostrzej ukarany, winien zastosowaæ najwy¿sz¹ dopuszczaln¹ karê a po zakoñczeniu zawodów
przes³aæ dok³adny opis sprawy do kompetencyjnie w³aœciwego organu PZKaj., z wnioskiem o wymierzenie wiêkszej kary.
6.10.3. W razie pope³nienia czynu podlegaj¹cego karze dyscyplinarnej przez osobê, której ukaranie nie le¿y w kompetencji sêdziego g³ównego, powinien on bezpoœrednio po
zawodach przes³aæ dok³adny opis zdarzenia do kompetencyjnie w³aœciwego organu
PZKaj. z wnioskiem o ukaranie.
6.10.4. Sêdzia g³ówny obowi¹zany jest wyraŸnie okreœliæ w sprawozdaniu z zawodów
jakie kary dyscyplinarne, komu i za jakie przewinienia wymierzy³.
6.11. Kontrola dopingu
6.11.1. Stosowanie œrodków dopinguj¹cych jest zabronione.
6.11.2. Organizator mo¿e przeprowadziæ kontrolê dopingow¹.
6.11.3. W przypadku, gdy zawodnik u¿ywa³ œrodków dopinguj¹cych, podlega dyskwalifikacji w tych zawodach. Zarz¹d PZKaj. podejmuje postêpowanie dyscyplinarne. Je¿eli
dyskwalifikacja nast¹pi³a po wrêczeniu medali (og³oszeniu wyników) miejsce uzyskane
przez zawodników lub zespo³y przechodzi na najbli¿szego kolejnego zawodnika,
a wszyscy pozostali zawodnicy przesuwaj¹ siê o jedno miejsce. Medale lub nagrody
musz¹ byæ zwrócone i wrêczone zwyciê¿aj¹cemu zawodnikowi (zawodnikom) zgodnie
z now¹ klasyfikacj¹.
6.12. Sprawozdawczoœæ
6.12.1. Po zakoñczeniu regat sêdzia g³ówny sporz¹dza sprawozdanie z zawodów wed³ug
ustalonego wzoru i przesy³a je najpóŸniej w ci¹gu 7 dni do adresatów wymienionych
w sprawozdaniu.
6.12.2. Wyniki z zawodów organizator przesy³a do Komisji Klasyfikacji i Ewidencji
PZKaj./OZKaj. oraz Zarz¹du PZKaj./OZKaj.
6.12.3. Pe³n¹ dokumentacjê zawodów, organizator przechowuje przez okres jednego roku.

47

01_56
13 lutego 2009 10:38:44

Kajakarstwo slalomowe

7. Ramowy regulamin Mistrzostw Polski w ZjeŸdzie Kajakowym
7.1. Postanowienia ogólne
7.1.1. Mistrzostwa Polski mog¹ byæ rozgrywane jako:
a) indywidualne,
b) dru¿ynowe,
c) indywidualno-dru¿ynowe.
7.1.2. Rodzaje M.P. rozgrywanych w danym roku oraz zasady ich punktacji okreœla
Zarz¹d PZKaj. i podaje do ogólnej wiadomoœci w kalendarzu zawodów centralnych.
7.1.3. Mistrzostwa Polski rozgrywane s¹ w nastêpuj¹cych konkurencjach:
a) konkurencje indywidualne:
– kobiety K-1,
– mê¿czyŸni K-1, C-1, C-2,
b) konkurencje zespo³owe:
– kobiety K-1 × 3,
– mê¿czyŸni K-1 × 3, C-1 × 3, C-2 × 3.
7.1.4. M.P. seniorów i juniorów mog¹ byæ rozgrywane w tym samym miejscu i czasie
z tym, ¿e poszczególne konkurencje indywidualne okreœlone w pkt. 7.1.3. rozgrywa siê
osobno dla seniorów i juniorów, natomiast konkurencje zespo³owe s¹ rozgrywane jako
otwarte (zespó³ mo¿e byæ z³o¿ony z seniorów i juniorów).
7.1.5. D³ugoœæ trasy zjazdowej, na której rozgrywane s¹ M.P. powinna siê mieœciæ
w przedziale czasowym 15–30 minut w odniesieniu do zawodnika w K-1.
7.1.6. Konkurencjê objêt¹ programem M.P. – pkt. 7.1.3. uznaje siê za mistrzowsk¹
(daj¹c¹ tytu³ Mistrza Polski) je¿eli startuje co najmniej:
a) w konkurencjach indywidualnych 6 osad (nawet z jednego klubu),
b) w konkurencjach zespo³owych 3 zespo³y (nawet z jednego klubu).
7.1.7. W przypadku, gdy obowi¹zuje punktacja dru¿ynowa, to konkurencja indywidualna lub zespo³owa mo¿e siê odbyæ, je¿eli startuj¹ w niej co najmniej 2 osady lub 2 zespo³y
(nawet z jednego klubu).
7.1.8. Dla wa¿noœci konkurencji nie jest konieczne aby obie osady lub oba zespo³y ukoñczy³y przejazd.
7.1.9. Szczegó³owe zasady rozgrywania M.P. ustala Zarz¹d PZKaj. i og³asza je w zapowiedzi, która winna byæ wydana i wys³ana wszystkim zainteresowanym nie póŸniej ni¿
6 tygodni przed pierwszym dniem M.P.
7.1.10. ZapowiedŸ M.P. powinna w szczególnoœci zawieraæ:
a) termin i miejsce,
b) konkurencje,
c) grupy wiekowe i wymogi, które musz¹ spe³niaæ zg³oszeni zawodnicy,
d) termin i miejsce oraz zasady przesy³ania zg³oszeñ,
e) termin i miejsce sprawdzenia dokumentacji zawodniczej,
f) termin i miejsce losowania,
g) orientacyjny program minutowy,
h) miejsce i termin przeprowadzenia kontroli ³odzi i sprzêtu,
i) wysokoœæ op³at startowych i kar oraz wysokoœæ vadium za protesty i odwo³ania,
48

01_56
13 lutego 2009 10:38:44

Kajakarstwo slalomowe

j)
k)
l)
³)

zasady punktacji (o ile jest przewidziana),
rodzaj nagród i zasady ich przyznawania,
informacje dotycz¹ce organizacji pobytu dru¿yn,
informacje dotycz¹ce treningu oficjalnego.

7.2. Zg³oszenia, losowanie, zmiany
7.2.1. Zg³oszenia osad do M.P. sk³adaj¹ kluby, sekcje, organizacje zrzeszone w PZKaj.
7.2.2. Do ka¿dej konkurencji objêtej programem M.P. mo¿na zg³osiæ:
a) do konkurencji indywidualnej – dowoln¹ iloœæ osad,
b) do konkurencji zespo³owej – nie wiêcej ni¿ trzy zespo³y.
7.2.3. W konkurencjach przewidzianych programem M.P. mo¿na dokonaæ zmiany tylko
jednej osady w ka¿dej konkurencji. Losowanie przeprowadza powo³ana w tym celu komisja. Zarz¹d PZKaj. powo³uje komisjê do sprawdzenia prawid³owoœci zg³oszeñ i przeprowadzenia losowania.
7.2.4. Przy losowaniu mog¹ byæ obecni przedstawiciele zainteresowanych dru¿yn
w charakterze obserwatorów, jednak bez prawa g³osu.
7.2.5. Program M.P. zawieraj¹cy wyniki losowania oraz szczegó³owy minutowy program – rozk³ad biegów, odpraw, zbiórek itp. powinien byæ dorêczony zainteresowanym
najpóŸniej przed rozpoczêciem odprawy kierowników dru¿yn, poprzedzaj¹cej M.P.
7.3. Zasady rozgrywania Mistrzostw Polski
7.3.1. M.P. rozgrywa siê w ci¹gu kolejnych dwóch dni, przy zachowaniu nastêpuj¹cej
kolejnoœci konkurencji:
I dzieñ – wszystkie konkurencje indywidualne,
II dzieñ – wszystkie konkurencje zespo³owe.
7.3.2. Je¿eli M.P. seniorów i juniorów rozgrywa siê w tym samym miejscu i czasie – konkurencje okreœlone w pkt. 7.1.3. rozgrywa siê tak, aby seniorzy startowali przed juniorami.
7.3.3. Organizator musi zapewniæ oficjalny przejazd treningowy, co najmniej na jeden
dzieñ przed zawodami i w tych samych warunkach technicznych, które bêd¹ panowa³y
podczas zawodów. Poziom wody, w czasie oficjalnego treningu musi, poza niekontrolowanymi okolicznoœciami, byæ taki sam jak podczas zawodów. Podczas treningu mo¿e
byæ dokonywany pomiar czasu.
7.3.4. Organizator na podstawie wyników treningu oficjalnego, mo¿e ustaliæ listê startow¹ do Mistrzostw Polski. Lista startowa do biegów mistrzowskich, musi byæ odwrotnoœci¹ wyników uzyskanych podczas treningu oficjalnego. Zawodnik, który nie uczestniczy w treningu, umieszczony jest na pocz¹tku listy startowej.
7.3.5. Je¿eli przy prowadzeniu punktacji dru¿ynowej, dwie lub wiêcej dru¿yn, zdobêd¹
tak¹ sam¹ liczbê punktów, to o kolejnoœci decyduje iloœæ zdobytych miejsc I, przy ich
równej iloœci II i odpowiednio miejsc III. W przypadku, gdy ta iloœæ jest równa, dru¿yny
zajmuj¹ to samo miejsce.
7.4. Postanowienia koñcowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem i zapowiedzi¹ M.P. stosuje siê
odpowiednio punkty regulaminu zjazdu kajakowego.
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III. INSTRUKCJA DLA ORGANIZATORÓW ZAWODÓW
W SLALOMIE I ZJEîDZIE KAJAKOWYM
Czynnoœci przygotowawcze
1.* Ustalenie i uzgodnienie terminu i miejsca zawodów.
2.* Wstawienie ustalonego terminu zawodów do kalendarza imprez OZKaj. i PZKaj.
3.* Opracowanie zapowiedzi zawodów i zatwierdzenie jej przez OZKaj. lub PZKaj. oraz
rozes³anie jej zainteresowanym organizacjom sportowym.
4.* Opracowanie preliminarza zawodów i zabezpieczenie pokrycia finansowego.
5. Powo³anie komisji organizacyjnej zawodów, podzia³ funkcji i ustalenie terminów wykonania zadañ.
6.* Uzyskanie zezwolenia w³aœciwych terenowo organów administracji, ¿eglugi
œródl¹dowej na przeprowadzenie zawodów.
7.* Powiadomienie w³aœciwego terenowego urzêdu administracji pañstwowej o maj¹cych siê odbyæ zawodach (co najmniej na 5 dni przed terminem).
8.* Zabezpieczenie opieki medycznej na czas trwania zawodów (ratownik medyczny lub
lekarz).
9.* Wyst¹pienie do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego o zabezpieczenie
zawodów przez ratowników lub zatrudnienie w inny sposób uprawnionych ratowników
WOPR.
10.* Przygotowanie afiszy, plakatów, programów, informatorów itp.
11.* Zabezpieczenie nagród, dyplomów, medali itp.
12.(*) Przeprowadzenie propagandy zawodów przez prasê, radio, telewizjê, afisze, plakaty itp.
13.* Przygotowanie urz¹dzeñ sanitarnych na terenie zawodów.
14. Zabezpieczenie funkcjonowania ma³ej gastronomii na terenie zawodów.

Bezpoœrednie czynnoœci przygotowawcze
1.* Przyjêcie i zarejestrowanie zg³oszeñ do zawodów.
2.* Zorganizowanie i przeprowadzenie losowania oraz sporz¹dzenie z niego protoko³u.
3.* Przygotowanie list startowych w odpowiedniej iloœci.
4.* Zabezpieczenie zakwaterowania i wy¿ywienia dla cz³onków komisji sêdziowskiej,
przedstawicieli PZKaj. i innych oficjeli, a dla uczestników (uczestnicz¹cych klubów)
w przypadku przyjêcia na siebie takiego zobowi¹zania.
5.(*) Zorganizowanie strze¿onej przechowalni sprzêtu.
6.* Spowodowanie dostarczenia na miejsce zawodów nagród przechodnich oraz innych
nagród wraz z wykazem ich przeznaczenia.
7.* Opracowanie projektu oprawy dekoracyjnej zawodów i jego realizacja.
8.* Przygotowanie planu przebiegu uroczystoœci otwarcia i zakoñczenia zawodów.
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9.* Opracowanie przebiegu i sposobu dekoracji zwyciêzców.
10.* Opracowanie szczegó³owego programu zawodów na podstawie posiadanych danych i podanie do wiadomoœci zainteresowanym.

Przygotowawcze czynnoœci techniczne
1. Zaprojektowanie toru i sporz¹dzenie mapki trasy slalomowej.
2. Urz¹dzenie i postawienie trasy.
3. Zbudowanie urz¹dzeñ pomocniczych jak:
– pomosty startu i mety dla zawodników,
– stanowiska sêdziowskie itp.
Przygotowanie stanowisk dla ratowników WOPR oraz s³u¿by medycznej.
Zorganizowanie ³¹cznoœci pomiêdzy startem, met¹, sekretariatem zawodów i sêdziami
odcinkowymi.
6.(*) Zorganizowanie radiofonizacji terenu zawodów.
7.(*) Zabezpieczenie zawodów miêdzynarodowych w odpowiedni¹ iloœæ t³umaczy.
8.(*) Wytypowanie zapowiadacza zawodów.
9. Zabezpieczenie odpowiedniej iloœci funkcjonariuszy (techniczni, ratownicy, s³u¿ba
medyczna, ³¹cznoœæ, pomiar czasu, regulacja i usuwanie uszkodzeñ, ³¹cznicy, kopiowanie wyników itp.).
10.(*) Przygotowanie urz¹dzeñ do pomiarów i wa¿enia ³odzi, sprawdzanie wypornoœci
kamizelek oraz ich oznakowanie.
11. Przygotowanie odpowiedniej iloœci numerów startowych oraz obs³ugê ich wydawania i zbierania.
12.(*) Sporz¹dzenie tablic informacyjnych i wyników oraz zapewnienie ich obs³ugi.
13. Zabezpieczenie miejsca pracy komisji sêdziowskiej (ogrodzenie itp.).
14. Zorganizowanie sekretariatu zawodów i zaopatrzenie go w odpowiednie urz¹dzenie
i materia³y (druki sêdziowskie, papier, przybory biurowe itp.).
15. Przygotowanie i zaopatrzenie komisji sêdziowskiej w odpowiedni¹ iloœæ przyborów
do sêdziowania jak: stopery, tuby, tarcze sêdziowskie, materia³y piœmienne, druki sêdziowskie itp.).
16.(*) Minimalna iloœæ niektórych urz¹dzeñ technicznych na zawodach miêdzynarodowych i mistrzostwach Polski:
– fotokomórka lub 8 stoperów elektronicznych,
– urz¹dzenie do mierzenia ³odzi – 1,
– waga legalizowana do wa¿enia ³odzi – 1,
– urz¹dzenie do sprawdzenia wypornoœci kamizelek,
– naklejki lub szablon i farba do oznakowania sprzêtu,
– ³¹cznoœæ pomiêdzy: sekretariat – start – meta – 8 odcinków trasy,
– na zawodach w zjeŸdzie powinna byæ zapewniona ³¹cznoœæ pomiêdzy startem – met¹
– punktem kontrolnym,
– tarcze sêdziowskie – co najmniej 15 kpl.,
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– tablica wyników – przynajmniej 1,
– tablica informacyjna – przynajmniej 1,
– radiofonizacja terenu, obiektu zawodów.
Wskazane jest by wy¿ej wymienione urz¹dzenia stosowane by³y na pozosta³ych zawodach centralnych.
17. Minimalna iloœæ niektórych urz¹dzeñ technicznych na zawodach terenowych mistrzowskich:
– stopery elektroniczne – 6 szt.,
– ³¹cznoœæ pomiêdzy: sekretariat – start – meta,
– tarcze sêdziowskie – co najmniej 10 kpl.
Bezpoœrednie czynnoœci przed i w czasie zawodów
1. Przekazanie sêdziemu g³ównemu dokumentacji zawodów.
2. Przekazanie sêdziemu g³ównemu trasy, urz¹dzeñ technicznych, obiektu itp.
3. Uczestniczenie w odprawach komisji sêdziowskiej i odprawach kierowników dru¿yn.
4. Sta³e czuwanie nad sprawnym przebiegiem zawodów i prawid³owym funkcjonowaniem urz¹dzeñ technicznych.
5. Zapewnienie sta³ej gotowoœci s³u¿b technicznych i bezpieczeñstwa.
Czynnoœci koñcowe
1. Techniczna likwidacja trasy, urz¹dzeñ i zaplecza.
2. Finansowe rozliczenie imprezy.
3. Zapewnienie warunków sêdziemu g³ównemu do sporz¹dzenia sprawozdania z zawodów i wys³ania tego sprawozdania kompetentnym organom PZKaj. (OZKaj.).
4. Analiza i podsumowanie organizacji i przebiegu imprezy.
Uwaga:
Instrukcja powy¿sza okreœla podstawowe obowi¹zki organizatora regat. Wszelkie
dzia³ania, prowadz¹ce do podniesienia poziomu organizacyjnego imprezy
a mieszcz¹ce siê w ramach okreœlonych niniejszymi regulaminami s¹ po¿¹dane i mile widziane. Czynnoœci oznaczone gwiazdk¹ musz¹ byæ bezwzglêdnie wykonane.
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IV. WZORY DRUKÓW
Wzór nr 1
Zg³oszenie do zawodów
...................................................................................
organizacja zg³aszaj¹ca

.................................
data

Do ...................................................................................................................................
nazwa zawodów

Zg³oszenie do biegu w kategorii ................................................ w zjeŸdzie, w slalomie*
Nazwisko i imiê
cz³onka osady

Rok
urodzenia

Klasa
sportowa

Nr leg.
zawodniczej

Uwagi

Wszyscy wymienieni s¹ pod sta³¹ kontrol¹ poradni sportowo-lekarskiej oraz posiadaj¹
umiejêtnoœæ p³ywania w zakresie okreœlonym regulaminem regatowym.
* niepotrzebne skreœliæ
............................................................
podpis i pieczêæ organizacji zg³aszaj¹cej

Wzór nr 2
Protokó³
Z losowania zawodów ...................................................................... przeprowadzonego
w dniu ........................ o godz. ......................... w lokalu ................................................
w obecnoœci:
1. Przedstawiciela organizatora .......................................................................................
2. Komisji sêdziowskiej ..................................................................................................
3. Przedstawicieli klubów ...............................................................................................
W poszczególnych konkurencjach (biegach) wylosowano nastêpuj¹ce numery startowe:
Nr biegu

Konkurencja kategoria

Od nr do nr

Iloœæ osad

Uwagi prowadz¹cego losowanie: ....................................................................................
Podpisy obecnych przy losowaniu: .................................................................................
.................................................................................
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Wzór nr 3
...................................., dnia ........................
Organizator ......................................................................................................................
Lista startowa nr ........
Numer
startowy

Nazwisko i imiê

Klub

Rok
urodzenia

Klasa
sportowa

Czas startu
Przejazd I Przejazd II

..............................................................
Sêdzia g³ówny

Wzór nr 4
Nr kolejny karty ............................
Karta sêdziego bramkowego
Nazwisko i imiê sêdziego .................................................................................................
Numer
startowy

Ocena bramek

Numer
startowy

Ocena bramek

Obliczy³: ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.................................................................
Podpis sêdziego
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Wzór nr 5
Nr karty ...................................
Karta zbiorcza
Nazwa zawodów: ................................................ Miejsce ..............................................
Organizator: ....................................................... Termin ...............................................
Konkurencja – kategoria: .................................... Biuro obliczeñ: ..................................
Nr Nazwisko
Rok Klasa
Klub
start. i imiê
urodz. sport.

Numer odc.
Nr bramek

MiejCzas Czas
Pkt.
Rezul- sce Pkt.
prze- w Wynik
karne
tat
PZK
jazdu pkt.
1 2 3 4 5

Obliczy³: ................................................... Sporz¹dzi³: ..................................................

Wzór nr 6
....................................., dnia ...............................
Organizator ....................................................................................................................
Lista wyników nr .................
Numer
Rok
Nazwisko i imiê Klub
startowy
urodz.

Klasa
sport.

Pkt.
karne

Ocena
Pkt.
Wynik
przej.
PZK

........................................................
Sêdzia g³ówny
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V. OBJAŒNIENIA DO SCHEMATYCZNYCH PRZYK£ADÓW
OCENY PRZEJAZDU BRAMEK
U¿ywane skróty:
pbb – Przejazd bezb³êdny bramki (bramek)
1

Rys. 1. Przejazd bezb³êdny przez bramki nr 1
i nr 2
1=0
2=0

2

Rys. 2. Pbb nr 1 i nr 2 (bramka nr 2 przejechana
ty³em)

1=0
2=0
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3

Rys. 3. Pbb nr 1 i nr 2 (bramka nr 2 podciêta)

1=0
2=0
4

2

Rys. 4. Pbb nr 1 i nr 2 (bramka nr 2 podjazdowa
ty³em)

1=0
2=0
5

Rys. 5. Pbb nr 1 i nr 2 ( bramka nr 2 podciêta ty³em
³odzi)

1=0
2=0
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6

Rys. 6. Po pbb nr 1 nastêpuje podciêcie bramki
nr 2 przodem ³odzi i nastêpuje po tym pbb

1=0
2=0

7

Rys. 7. Po pbb nr 1, przy zawracaniu do bramki
nr 2, ³ódŸ podcina palik i nastêpuje pbb nr 2

1=0
2=0

8

Rys. 8. Po pbb nr 1, ³ódŸ podcina przodem palik
bramki nr 2, zawraca i nastêpuje pbb nr 2

1=0
2=0
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9

Rys. 9. Po pbb nr 1 nastêpuje przejazd bramki nr 2,
³ódŸ cofa siê, podcinaj¹c ty³em palik tej bramki,
cia³o zawodnika nie przecina linii bramki w kierunku niezgodnym z wyznaczonym przez tablicê
z numerem bramki i planem trasy
1=0
2=0

10

Rys. 10. Po pbb nr 1 ³ódŸ wp³ywa przodem do bramki nr 2 niezgodnie z kierunkiem nakazanym, nastêpuje cofanie, po czym pbb nr 2 (cia³o nie przecina linii bramki)

1=0
2=0

11

Rys. 11. Po pbb nr 1 ³ódŸ wp³ywa przodem do bramki nr 2, cia³o zawodnika nie przecina linii bramki,
nastêpuje cofniêcie ³odzi, po czym pbb nr 2

1=0
2=0
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12

Rys. 12. Po pbb nr 1 ³ódŸ wp³ywa do bramki nr 2,
cia³o zawodnika i czêœæ ³odzi przecina liniê bramki, nastêpuje cofniêcie ³odzi, cia³o zawodnika nie
przecina linii bramki w kierunku niezgodnym
z nakazanym i nastêpuje pbb nr 2

1=0
2=0

13

Rys. 13. Analogicznie jak na rys. 12. Rysunek
nr 13 podkreœla, ¿e liniê bramki ma przeci¹æ ca³e
cia³o zawodnika, tj. tu³ów i g³owa

1=0
2=0

14

Rys. 14. Po pbb nr 1, czêœæ ³odzi i cia³o zawodnika
przeje¿d¿a liniê bramki nr 2, nastêpuje cofniêcie
³odzi, cia³o zawodnika przecina liniê bramki
w kierunku niezgodnym z nakazanym i wracaj¹c
do przodu przeje¿d¿a bramkê nr 2
1=0
2 = 50
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15

Rys. 15. Analogicznie jak na rys. 14 z tym, ¿e ³ódŸ
cofaj¹c siê wyp³ynê³a z bramki nr 2

1=0
2 = 50

16

Rys. 16. Analogicznie jak na rys. 14 i 15 z tym, ¿e
w osadzie C-2 tylko cia³o pierwszego zawodnika
przecina liniê bramki w kierunku niezgodnym
z nakazanym

1=0
2 = 50

17

Rys. 17. Analogicznie jak na rys. 16 z tym, ¿e tylko cia³o drugiego zawodnika w osadzie C-2 przecina liniê bramki w kierunku niezgodnym z nakazanym
1=0
2 = 50
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18

Rys. 18. Po pbb nr 1, w czasie prawid³owego przejazdu bramki nr 2 zostaje dotkniêty ty³em ³odzi
palik tej bramki

1=0
2=2

19

Rys. 19. Analogicznie jak na rys. 18 z tym, ¿e palik bramki nr 2 zostaje dotkniêty wios³em

1=0
2=2

20

Rys. 20. Po pbb nr 1, przed przejazdem bramki
nr 2, dotkniêty zostaje wios³em palik tej bramki,
po czym nastêpuje jej prawid³owy przejazd

1=0
2=2
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21

Rys. 21. Po pbb nr 1, przy wp³ywaniu do bramki
nr 2, ³ódŸ dotyka przodem palika tej bramki, nastêpnie cofa siê i kontynuuje prawid³owy przejazd
tej bramki

1=0
2=2
22

Rys. 22. Po pbb nr 1, w czasie przep³ywania bramki nr 2, ty³ ³odzi dotyka palika tej bramki

1=0
2=2
23

Rys. 23. Po pbb nr 1 ³ódŸ dotyka przodem palik
bramki nr 2, po czym nastêpuje jej prawid³owy
przejazd

1=0
2=2
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24

Rys. 24. Po pbb nr 1, ³ódŸ dotyka palika bramki
nr 2 i wyp³ywaj¹c na zewn¹trz, zawraca kontynuuj¹c jej prawid³owy przejazd

1=0
2=2
25

Rys. 25. Po pbb nr 1 ³ódŸ dotyka palika bramki
nr 2 od zewn¹trz, zawraca i kontynuuje jej poprawny przejazd

1=0
2=2

26

Rys. 26. Po pbb nr 1 ³ódŸ przeje¿d¿aj¹c prawid³owo bramkê nr 2, zostaje cofniêta w prawo, dotyka
palika bramki i wyp³ywa poza ni¹ (cia³o zawodnika nie przecina linii bramki w kierunku niezgodnym z nakazanym)

1=0
2=2
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27

Rys. 27. Po pbb nr 1 ty³ ³odzi dotyka palika bramki
nr 2 z zewn¹trz, zawraca i dotykaj¹c przodem
³odzi tego samego palika od wewn¹trz, prawid³owo przeje¿d¿a tê bramkê

1=0
2=2

28

Rys. 28. Po pbb nr 1 ³ódŸ przeje¿d¿aj¹c prawid³owo bramkê nr 2 dotyka ty³em jednego, a wios³em
drugiego palika tej bramki

1=0
2=2

29

Rys. 29. Po pbb nr 1 przód ³odzi dotyka palika
bramki nr 2 od wewn¹trz i przeje¿d¿aj¹c prawid³owo tê bramkê dotyka ty³em ³odzi drugi jej palik

1=0
2=2

66

57_96
13 lutego 2009 10:44:20

Kajakarstwo slalomowe
30

Rys. 30. Po pbb nr 1 przód ³odzi dotyka palika
bramki nr 2 od zewn¹trz, zawraca i przeje¿d¿aj¹c
prawid³owo tê bramkê, ty³em ³odzi dotyka jej
drugiego palika

1=0
2=2

31

Rys. 31. Po pbb nr 1 ³ódŸ p³yn¹c bokiem do bramki nr 2, dotyka obu jej palików, cia³o zawodnika
i czêœæ ³odzi przeje¿d¿a liniê bramki

1=0
2=2
32

Rys. 32. Po pbb nr 1 przód ³odzi dotyka palika
bramki nr 2 od wewn¹trz i jad¹c w prawo, zawraca
i dotykaj¹c przodem drugiego palika tej bramki od
wewn¹trz, przeje¿d¿a tê bramkê prawid³owo

1=0
2=2
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33

Rys. 33. Po pbb nr 1 ³ódŸ przemieszczaj¹c siê
w prawo, dotyka przodem obu palików bramki
nr 2, zawraca i nastêpuje prawid³owy przejazd

1=0
2=2

34

Rys. 34. Po pbb nr 1 ³ódŸ wp³ywaj¹c do bramki
podjazdowej nr 2 w kierunku niezgodnym z nakazanym, dotyka przodem palika, zawraca i przeje¿d¿a tê bramkê prawid³owo

1=0
2=2

35

Rys. 35. Analogicznie jak na rys. 34 z tym, ¿e ³ódŸ
pbb nr 1 ty³em, a palik bramki nr 2 dotkniêty jest
ty³em ³odzi

1=0
2=2
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36

Rys. 36. Analogicznie jak na rys. 34 z tym, ¿e prawid³owy przejazd bramki nr 2 dokonany jest
ty³em

1=0
2=2

37

Rys. 37. Po prawid³owym przejeŸdzie bramki
podjazdowej nr 1, zawodnik jad¹c w kierunku
bramki nr 2, dotyka wios³em palika bramki nr 1,
po czym nastêpuje pbb nr 2

1=2
2=0
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38

Rys. 38. Prawid³owy przejazd bramki nr 1 i nr 2
w przekroju poprzecznym, zgodnie z pkt. 6.3.4.
regulaminu slalomu kajakowego (cia³o, tj. tu³ów
i g³owa, ³ódŸ lub jej czêœæ przecina liniê bramki)

1=2
2=2

39

Rys. 39. Prawid³owy przejazd bramki nr 1 – analogicznie jak na rys. 38 oraz bramki nr 2 (cia³o
i ³ódŸ s¹ w po³o¿eniu, w którym mo¿e nast¹piæ
prawid³owy przejazd)

1=2
2=2
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40
not repeat

not repeat

Rys. 40. Przyk³ady nieprawid³owego przejazdu
bramek w przekroju poprzecznym i tak:
cia³o zawodnika i ³ódŸ nie przeje¿d¿aj¹ linii bramki nr 1,
tu³ów i ³ódŸ nie przeje¿d¿aj¹ bramki nr 2, bramki
1 i 2 nie mo¿na powtarzaæ
g³owa zawodnika nie przeje¿d¿a linii bramki nr 3,
bramkê nr 3 mo¿na powtórzyæ

repeat possible

1 = 50
2 = 50
3 = 50

40a

Rys. 40a. Przyk³ady nieprawid³owego przejazdu
bramek, i tak:
we wszystkich przypadkach nie spe³niono warunku aby ca³a g³owa znalaz³a siê miêdzy palikami
(tylko czêœæ g³owy). Na bramce 1 i 2 tu³ów i ³ódŸ
znajduj¹ siê poza bramk¹. ¯adna bramka nie mo¿e
byæ powtórzona

1 = 50
2 = 50
3 = 50
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41

Rys. 41. Po pbb nr 1 nastêpuje przejazd
bramki nr 2 niezgodny z nakazanym kierunkiem (tablica z numerem bramki i plan
trasy)
1=0
2 = 50

42

Rys. 42. Po pbb nr 1 czêœæ ³odzi i cia³o zawodnika przeje¿d¿aj¹ liniê bramki podjazdowej nr 2 niezgodnie z kierunkiem nakazanym, zawodnik zawraca i nastêpuje pbb
nr 2

1=0
2 = 50

43

Rys. 43. Po pbb nr 1 ³ódŸ C-2 dotyka bokiem palika bramki nr 2 z zewn¹trz
i wp³ywa pomiêdzy paliki, przeje¿d¿a j¹,
przy czym cia³o drugiego zawodnika przecina liniê bramki

1=0
2 = 50
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44

Rys. 44. Po pbb nr 1 ³ódŸ C-2 wp³ywa do
bramki nr 2 i cia³o pierwszego zawodnika
przecina liniê bramki, po czym ³ódŸ podcinaj¹c palik jest przemieszczona w bok
poza bramkê, ale drugi zawodnik tej osady
nie przecina cia³em linii bramki. Nastêpnie
zawodnicy zawracaj¹ i nastêpuje pbb nr 2

1=0
2 = 50

45

Rys. 45. Po pbb nr 1 ³ódŸ C-2 podcinaj¹c
bokiem palik bramki nr 2 wp³ywa w ni¹
i przeje¿d¿a, przy czym tylko cia³o drugiego zawodnika przecina liniê bramki. Nastêpnie ³ódŸ zawraca w czasie przejazdu
przez tê bramkê, podcinaj¹c palik jest przemieszczana w bok poza bramkê, przy czym
tylko pierwszy zawodnik przecina cia³em
liniê bramki

1=0
2 = 50
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46

Rys. 46. Po pbb nr 1 ³ódŸ C-2 p³yn¹c bokiem
podcina oba paliki bramki nr 3, przy czym
¿aden z zawodników nie przecina linii tej
bramki cia³em, po czym nastêpuje pbb podjazdowej nr 2 i pbb nr 3

1=0
2=0
3=0

47

Rys. 47. Po pbb nr 1 przód ³odzi dotyka palika bramki nr 3 z zewn¹trz po czym nastêpuje jej prawid³owy przejazd. Bramka nr 2 nie
jest przejechana

1=0
2 = 50
3=2
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48

Rys. 48. Po pbb nr 1 ³ódŸ bokiem dotyka
palika bramki nr 2 z zewn¹trz bez prawid³owego przejazdu tej bramki i nastêpuje
pbb nr 3

1=0
2 = 50
3=0

49

Rys. 49. Analogicznie jak na rys. 48 z tym,
¿e palik bramki nr 2 jest dotkniêty ³odzi¹
od wewn¹trz

1=0
2 = 50
3=0
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50

Rys. 50. Analogicznie jak na rys. 49 z tym, ¿e
³ódŸ zawraca i dotyka drugiego palika bramki
nr 2 z zewn¹trz i jak na rys. 48

1=0
2 = 50
3=0

51

Rys. 51. Analogicznie jak na rys. 48 i 50
z tym, ¿e oba paliki bramki nr 2 s¹ dotkniête
przodem ³odzi

1=0
2 = 50
3=0
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52

Rys. 52. Po pbb nr 1 ³ódŸ omija bramkê nr 2,
a po dotkniêciu palika bramki nr 3 zawraca,
nastêpuje prawid³owy przejazd bramki nr 3

1=0
2 = 50
3=2

53

Rys. 53. Po pbb nr 1 ³ódŸ dotyka palika bramki nr 3, po czym zawraca i nastêpuje pbb nr 2,
a potem pbb nr 3

1=0
2 = 50
3=2
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54

Rys. 54. Po pbb nr 1 ³ódŸ przodem podcina
palik bramki nr 3, zawraca i nastêpuje pbb
podjazdowej nr 2 i pbb nr 3

1=0
2=0
3=0

55

Rys. 55. Po przeciêciu linii startu, ³ódŸ dotyka palika bramki nr 3, zawraca i nastêpuje pbb podjazdowej nr 1, pbb nr 2 i pbb nr 3
1
1 = 50
2 = 50
3=2
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56

Rys. 56. Po pbb nr 1 przód ³odzi dotyka palika bramki nr 3 od wewn¹trz, zawraca i nastêpuje pbb podjazdowej nr 2 i pbb nr 3

1=0
2 = 50
3=2

57

Rys. 57. Po pbb nr 1 i prawid³owym przejeŸdzie bramki nr 2, podczas jazdy do bramki
nr 3, zawodnik wios³em dotyka palika bramki nr 2, po czym nastêpuje pbb nr 3

1=0
2=2
3=0
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58

Rys. 58. Po przep³yniêciu linii startu ³ódŸ
dotyka palika bramki nr 2 z zewn¹trz, po
czym nastêpuje pbb podjazdowej nr 1 i pbb
nr 2

1 = 50
2=2

59

Rys. 59. Analogicznie jak na rys. 58 z tym,
¿e palik bramki nr 2 dotkniêty jest ty³em
³odzi od wewn¹trz

1 = 50
2=2
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60

Rys. 60. Po przejeŸdzie linii startu, ³ódŸ pbb
nr 2, nastêpnie zawraca i pbb podjazdow¹
nr 1 i jeszcze raz nastêpuje pbb nr 2

1 = 50
2=0

61

Rys. 61. Po przejeŸdzie linii startu, ³ódŸ
dwukrotnie pbb podjazdow¹ nr 1, po czym
pbb nr 2, nastêpnie zawraca i wje¿d¿a do bramki podjazdowej nr 1 po raz drugi, przy czym
ty³ ³odzi dotyka palika tej bramki, ³ódŸ cofa
siê, cia³o zawodnika przecina liniê bramki
podjazdowej nr 1 w kierunku niezgodnym
z nakazanym i kontynuuje przejazd
1=0
2=0
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62

Rys. 62. Po przejeŸdzie linii startu, ³ódŸ pbb
podjazdow¹ nr 1, po czym w trakcie jej powtórnego przejazdu ³ódŸ cofa siê a cia³o zawodnika przecina liniê tej bramki w kierunku
niezgodnym i nastêpuje pbb nr 2

1 = 50
2=0

63

Rys. 63. Po pbb nr 1, ³ódŸ pbb nr 2, nastêpnie
cofa siê przez tê bramkê, przy czym cia³o zawodnika przecina liniê tej bramki w kierunku
niezgodnym z nakazanym, po czym nastêpuje
pbb nr 3

1=0
2 = 50
3=0
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64

Rys. 64. Po pbb nr 1, ³ódŸ dotyka z zewn¹trz palika bramki nr 3 i zawracaj¹c, dotyka z zewn¹trz
palika bramki nr 2, po czym nastêpuje prawid³owy przejazd bramki nr 2 i pbb nr 3

1=0
2 = 50
3=2

65

Rys. 65. Analogicznie jak na rys. 64 z tym, ¿e
po dotkniêciu palika bramki nr 2 z zewn¹trz nie
nastêpuje jej prawid³owy przejazd

1=0
2 = 50
3=2
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66

Rys. 66. Po pbb nr 1, ³ódŸ dotyka palika
bramki nr 3 z zewn¹trz, zawraca i pbb nr 2,
nastêpuje cofniêcie ³odzi przez tê bramkê,
przy czym cia³o zawodnika przeje¿d¿a liniê tej bramki w kierunku niezgodnym
z nakazanym i powtórnie przeje¿d¿a bramkê nr 2 prawid³owo, po czym nastêpuje pbb
nr 3

1=0
2 = 50
3=2

67

Rys. 67. Po pbb nr 1, ³ódŸ dotyka palika
bramki nr 3, zawraca i podczas przejazdu
bramki nr 2 zawodnik wykonuje przewrót
eskimoski, przy czym w momencie przecinania linii bramki cia³o zawodnika jest
pod wod¹, po czym nastêpuje pbb nr 3

1=0
2 = 50
3=2
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68

Rys. 68. Analogicznie jak na rys. 65 z tym,
¿e palik bramki nr 2 jest dotkniêty od
wewn¹trz

1=0
2 = 50
3=2

69

Rys. 69. Po pbb nr 1, ³ódŸ dotyka palika
bramki nr 3 z zewn¹trz, zawraca i przeje¿d¿a bramkê nr 2 w kierunku niezgodnym
z nakazanym, po czym pbb nr 3

1=0
2 = 50
3=2
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70

Rys. 70. Po przeciêciu linii startu, ³ódŸ dotyka
palika bramki nr 1 i bramki nr 3, po czym zawraca i nastêpuje pbb nr 1, pbb nr 2 i pbb nr 3

1 = 50
2 = 50
3=2

71

Rys. 71. Po przeciêciu linii startu, ³ódŸ dotyka
palika bramki nr 1 i bramki nr 2 z zewn¹trz, zawraca i nastêpuje pbb nr 1, pbb nr 2 i pbb nr 3

1 = 50
2=2
3=0
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72

Rys. 72. Po pbb nr 1, ³ódŸ dotyka z zewn¹trz palika bramki nr 2 i bramki nr 3, zawraca i nastêpuje pbb nr 2 i pbb nr 3

1=0
2 = 50
3=2

73

Rys. 73. Po pbb nr 1, ³ódŸ wp³ywa przodem
do bramki nr 4, przy czym cia³o zawodnika
nie przecina linii tej bramki, zawraca i nastêpuje pbb nr 2, pbb nr 3 i pbb nr 4

1=0
2=0
3=0
4=0
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74

Rys. 74. Po pbb nr 1, ³ódŸ dotyka przodem
palika bramki nr 4 z zewn¹trz, zawraca i nastêpuje pbb nr 2, pbb nr 3 i pbb nr 4

1=0
2 = 50
3 = 50
4=2

75

Rys. 75. Analogicznie jak na rys. 74 z tym,
¿e ³ódŸ dotyka palika bramki nr 4 od
wewn¹trz, cofa siê, przy czym cia³o zawodnika nie przecina linii tej bramki

1=0
2 = 50
3 = 50
4=2
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76

Rys. 76. Po pbb nr 1, ³ódŸ C-2 wje¿d¿a
do bramki nr 4, przy czym cia³o zawodnika
pierwszego przecina liniê tej bramki, nastêpnie ³ódŸ cofa siê i zawraca, po czym nastêpuje pbb nr 2, pbb nr 3 i pbb nr 4

1=0
2 = 50
3 = 50
4 = 50

77

Rys. 77. Po pbb nr 1, nastêpuje pbb nr 4, po
czym ³ódŸ zawraca i nastêpuje pbb nr 2, pbb
nr 3 i pbb nr 4

1=0
2 = 50
3 = 50
4=0
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78

Rys. 78. Po pbb nr 1, ³ódŸ dotyka od
wewn¹trz palika bramki nr 4, przeje¿d¿aj¹c
j¹ prawid³owo, nastêpnie zawraca, po czym
nastêpuje pbb nr 2, pbb nr 3 i pbb nr 4

1=0
2 = 50
3 = 50
4=2

79

Rys. 79. Po przeciêciu linii startu, ³ódŸ ty³em
pbb nr 4, zawraca i pbb nr 2, pbb nr 3, zaœ
w bramce nr 4 dotyka palika ³odzi¹ od
wewn¹trz, przy czym nastêpuje prawid³owy
przejazd tej bramki

1 = 50
2 = 50
3 = 50
4=2
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80

Rys. 80. Po przeciêciu linii startu, ³ódŸ dotyka palika bramki nr 1 z zewn¹trz i podczas
wykonywania zwrotu wywraca siê, przeje¿d¿aj¹c w wywrotce bramkê nr 4, nastêpnie
zawodnik wykonuje przewrót eskimoski
i zawraca, dokonuj¹c pbb nr 2, pbb nr 3
i pbb nr 4

1 = 50
2 = 50
3 = 50
4 = 50

81

Rys. 81. Po przejechaniu linii startu, ³ódŸ
dotyka kolejne paliki bramki nr 1, bramki
nr 2, bramki nr 3 i bramki nr 4 z zewn¹trz,
dotyka drugiego palika bramki nr 1, po
czym nastêpuje jej prawid³owy przejazd
i pbb nr 2, pbb nr 3 i pbb nr 4

1 = 50
2 = 50
3 = 50
4=2
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Eskimo roll:
Eskimorolle:
L'esquimautage:

82

Rys. 82. £ódŸ w przewrotce wp³ywa przodem do
bramki nr 5, zawodnik wykonuje przewrót eskimoski i nastêpuje pbb nr 5

5=0

Eskimo roll:

83

Rys. 83. £ódŸ w przewrotce wp³ywa przodem do
bramki nr 5, zawodnik wykonuje przewrót eskimoski, cia³o i ³ódŸ przeje¿d¿a liniê bramki, nastêpuje kolejna wywrotka

5=0
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Eskimo roll:

84

Rys. 84. £ódŸ w przewrotce wp³ywa do
bramki nr 5, dotykaj¹c przodem palika tej
bramki do wewn¹trz, zawodnik wykonuje
przewrót eskimoski, cia³o zawodnika i ³ódŸ
przeje¿d¿aj¹ liniê bramki

5=0

Eskimo roll:
85

Rys. 85. £ódŸ wje¿d¿a ty³em do bramki
nr 5 i dotyka palika od wewn¹trz, cia³o zawodnika i ³ódŸ przecinaj¹ liniê bramki, nastêpuje wywrotka, przy czym przód ³odzi
dotyka

5=2

93

57_96
13 lutego 2009 10:44:52

Kajakarstwo slalomowe
Eskimo roll:

86

Rys. 86. £ódŸ w wywrotce przeje¿d¿a bramkê nr 5 (cia³o zawodnika przecina liniê
bramki pod wod¹)

5 = 50

87

Rys. 87. Podczas najazdu na obie bramki,
cia³o zawodnika przecina liniê bramki niezgodnie z jej kierunkiem, ale g³owa tej linii
nie przecina, nie dotkniêto bramki

1=0
2=0
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palik definiuj¹cy
liniê bramki

1
2

3

palik definiuj¹cy
liniê bramki

Rys. 88. Przyk³ad definiowania linii bramki w wypadku
ustawienia bramki „jednopalikowej”

Objaœnienia:
Bramka podjazdowa czerwona
Bramka zgodna z pr¹dem wody – zielona
95
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