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l. REGULAMIN SLALOMU KAJAKOWEGO

1. Po sta no wie nia ogó l ne

1.1. Ce lem za wo dów w sla lo mie ka ja ko wym jest bezb³êdny prze jazd tra sy, wy zna czo nej 
przez bra m ki, wy zna czo nej na rw¹cej wo dzie, w jak naj kró t szym cza sie.

1.2. To rem sla lo mo wym zwa nym da lej „to rem” na zy wa my od ci nek wody urz¹dzo ny
i przy go to wa ny do roz gry wa nia za wo dów w sla lo mie ka ja ko wym wraz z za ple czem te -
ch ni cz nym i admini stracyj no-so cjal nym.

1.3. Tras¹ sla lo mow¹  zwan¹ da lej „tras¹”, jest od ci nek wody, na któ rym roz gry wa siê
sla lom po czy naj¹c od li nii sta r tu do li nii mety.

1.4. Ni nie j szy re gu la min obo wi¹zuje orga ni za to rów, sê dziów, kie ro w n i ków dru ¿yn oraz 
za wod ni ków bior¹cych udzia³ w za wo dach roz gry wa nych w kra ju, za wyj¹tkiem za wo -
dów uz na wa nych za miê dzy naro do we i roz gry wa nych wed³ug prze pi sów Miê dzy naro -
do wej Fe de ra cji Ka ja ko wej (ICF).

1.5. Ze wzglê du na swój za siêg i ro dzaj za wo dy dziel¹ siê na:
– miê dzy naro do we,
– krajo we cen tra l ne,
– krajo we te re no we.
1.6. Nad zór nad za wo da mi orga nizo wa ny mi w Pol sce spra wuj¹:
a) Pol ski Zwi¹zek Ka ja ko wy – PZKaj., w od nie sie niu do za wo dów miê dzyna ro do wych 

i krajo wych za wo dów cen tra l nych,
b) Okrê go wy Zwi¹zek Ka ja ko wy – OZ Kaj., w od nie sie niu do krajo wych  za wo dów te -

re no wych.
1.7. Zarz¹d PZKaj. og³asza co ro cz nie, w te r mi nie do ko ñ ca sty cz nia da ne go roku ka len -
darz orga ni zo wa nych w kra ju za wo dów miê dzyna ro do wych i krajo wych za wo dów cen -
tra l nych.

1.8. In ter pre ta cja prze pi sów re gu la mi nu oraz roz strzy ga nie o spra wach w nim nie prze -
wi dzia nych na le ¿y do:
• w cza sie za wo dów do sê dzie go g³ów ne go lub jury, je œli zo sta³o powo³ane,
• po za wo dach do w³aœci we go or ga nu PZKaj.
Naj wy¿sz¹ in stancj¹ w tych spra wach jest Zarz¹d PZKaj.

1.9. Re gu la min wcho dzi w ¿y cie z dniem 1 sty cz nia 2009 r.
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2. Prze pi sy te ch ni cz ne i bez pie cze ñ stwa

2.1. Ka te go rie i bu do wa ³odzi
2.1.1. Sla lom ka ja ko wy roz gry wa siê na na stê puj¹cych ro dza jach ³odzi:
– ka ja ki jed noo so bo we             – K-1
– ka na dy j ki jed noo so bo we       – C-1
– ka na dy j ki dwu o so bo we         – C-2
2.1.2. £od zie musz¹ po sia daæ na stê puj¹ce wy mia ry i mi ni maln¹ wagê:

                   mi ni ma l na  d³ugoœæ       mi ni ma l na sze ro koœæ    mi ni ma l na 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

Uwa ga:
• mi ni ma l na waga ³odzi jest okre œlo na dla ³odzi, w któ rej nie ma wody,
• fa r tuch jest uz na wa ny za wy po sa ¿e nie i nie jest wa ¿o ny z ³odzi¹.

2.1.3. £od zie nie mog¹ po sia daæ urz¹dzeñ ste ro wych.

2.1.4. £od zie musz¹ byæ zbu do wa ne zgod nie z obo wi¹zuj¹cymi wy mia ra mi, któ rych
kszta³t nie mo¿e ule gaæ zmia nie przez ca³y czas za wo dów, ³od zie musz¹ po sia daæ po je -
dyncz¹ li niê stê p ki, po je dyn czy dziób i rufê.

2.1.5. Ko ñ ce ³odzi (dziób i rufa) musz¹ byæ za okr¹glo ne a pro mieñ za okr¹gle nia musi
wy no siæ co naj mniej 2 cm w po zio mie i 1 cm w pio nie.

2.1.6. Ka jak jest to ³ódŸ kry ta z ko k pi tem, w któ rej za wod nik sie dzi wpra wiaj¹c j¹ w ruch 
za po moc¹ wios³a o dwóch pió rach.

2.1.7. Ka na dy j ka jest to ³ódŸ kry ta z ko k pi tem, w któ rej za wod nik klê czy, wpra wiaj¹c j¹
w ruch za po moc¹ wios³a o jed nym pió rze.  

2.1.8. £od zie, wy po sa ¿e nie oraz wios³a i ubra nie mog¹ mieæ zna ki fi r mo we, re kla my,           
(z wyj¹tkiem re klam pro du któw ty to nio wych i al ko ho lo wych), em b le ma ty i na pi sy.
Wszy stkie na pi sy re kla mo we po win ny byæ umie sz czo ne tak, aby nie zak³óca³y iden ty fi -
ka cji za wod ni ka i nie mia³y wp³ywu na jego prze jazd.

2.1.9. £od zie lub sprzêt, któ re nie od po wia daj¹ wy mo gom regu la mi no wym, nie zo stan¹
do pu sz czo ne do sta r tu.

2.1.10. Ka ¿ dy za wod nik jest odpo wie dzia l ny, aby jego sprzêt spe³nia³ wy ma ga nia regu -
la mi no we.

2.2. Kon ku ren cje
2.2.1 Sla lom roz gry wa siê w na stê puj¹cych kon ku ren cjach:
– indy widu a l nych:
       – ko bie ty             K-1, C-1, C-2
       – mê ¿ czy Ÿ ni        K-1, C-1, C-2
– ze spo³owych:
      – ko bie ty            3 × K-1, 3 × C-1, 3 × C-2
      – mê ¿ czy Ÿ ni       3 × K-1, 3 × C-1, 3 × C-2
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2.2.2. Za wod nik mo¿e sta r to waæ w wiê cej ni¿ jed nej kon ku ren cji indy widu a l nej i ty l ko jed -
nej kon ku ren cji ze spo³owej (wyj¹tek mog¹ sta no wiæ re ga ty mi strzo wskie PZK i OZK).

2.2.3. Ze spo³y mog¹ siê sk³adaæ ty l ko z za wod ni ków sta r tuj¹cych w kon ku ren cjach
indy widu a l nych.

2.2.4. Za wod nik mo¿e sta rto waæ w kon ku ren cji ze spo³owej in nej ni¿ indy widu a l nie.

2.3. Tra sa
2.3.1. Tra sa musi byæ ca³ko wi cie prze je z d na na ca³ej d³ugo œci i za pe w niæ ta kie same wa -
run ki dla pra wo- i le wo rê cz nych za wod ni ków w C1. Po pra w nie usta wio na tra sa po win na 
za wie raæ:
a) przy naj mniej jedn¹ ko m bi na cjê bra mek umo ¿ li wiaj¹c¹ za wod ni kom wy bór ró ¿ nych

opcji jej po ko ny wa nia,
b) wy ko rzy sty waæ trud ne mie j s ca na tra sie (wiry, fale, pro gi).
2.3.2. Tra sa nie mo¿e byæ  d³u¿ sza ni¿ 400 m i kró t sza ni¿ 250 m, mierz¹c od li nii sta r tu
do li nii mety w li nii wody. Czas prze ja z du za wod ni ka w K-1 po wi nien byæ nie d³u¿ szy
ni¿ 100 sek.  i nie kró t szy ni¿ 90 sek.

2.3.3. Szy b koœæ pr¹du nie mo¿e byæ mnie j sza ni¿ 2 m/sek. W mia rê mo ¿ li wo œci tra sa po -
win na sk³adaæ siê z prze szkód na tu ra l nych lub sztu cz nych.

2.3.4. Tra sa musi sk³adaæ siê ma ksy ma l nie z 25 bra mek oraz mi ni ma l nie z 18, z któ rych
mi ni mum 6 a ma ksi mum 7 musi byæ bra m ka mi pod jaz do wy mi.

2.3.5. Osta t nia bra m ka musi byæ usta wio na nie mniej ni¿ 15 m, a nie wiê cej ni¿ 25 m
przed lini¹ mety.

2.3.6. Orga ni za to rzy po win ni wy braæ tak¹ tra sê, aby prze ja z dy mog³y byæ prze pro wa -
dzo ne bez prze szkód i nie do god no œci dla za wod ni ków. Na le ¿y za cho waæ tak¹ od leg³oœæ
miê dzy bra m ka mi, aby mo ¿ li wy byt po pra w ny prze jazd przez nie, a oce na prze ja z du
mog³a byæ do ko na na bez w¹tpliwoœci.

2.3.7. Je ¿e li pod czas trwa nia za wo dów sê dzia g³ówny stwier dzi, ¿e wyst¹pi³a isto t na
zmia na po zio mu wody, któ ry mo¿e byæ sko ry go wa ny, mo¿e wstrzy maæ za wo dy do cza -
su przy wró ce nia pie r wo t nych wa run k ów wodnych.

2.3.8. Tra sa do roz gry wa nia pó³fina³u i fina³u w za wo dach sla lo mo wych, mo¿e byæ
zmie nio na w sto sun ku do usta wie nia tra sy z eli mi na cji, za cho wuj¹c rów no wa gê (lewy
pra wy) oraz po zo sta³e wy mo gi do tycz¹ce tra sy (patrz ar ty ku³ 2.3.1.).

2.3.9. Je ¿e li pod czas trwa nia za wo dów nad zwy cza j ne oko li cz no œci spo wo do wa³y zmia -
nê cha ra kte ru lub uk³adu tra sy – ty l ko sê dzia g³ówny mo¿e na ka zaæ zmia nê lub po pra -
wie nie usta wie nia bra m ki (bramek).

2.4. Bra m ki
2.4.1. Bra m ka sk³ada siê z 1 lub  2 pod wie szo nych pa li ków po ma lo wa nych  pa sa mi zie -
lo ny mi i  pa sa mi bia³ymi – dla bra mek zgod nych z pr¹ dem wody oraz  pa sa mi cze r wo ny -
mi i  pa sa mi bia³ymi – dla bra mek pod ja z do wych. Do l ny pas jest za wsze bia³y. Wszy -
stkie pasy maj¹ 20 cm d³ugo œci. W przy pa d ku bra m ki „jed nopa li ko wej” dru gi pa lik bê -
dzie umie sz czo ny na od po wied nim brze gu toru w celu zde fi nio wa nia li nii bra m ki oraz
kie run ku ja z dy (patrz dia gram nr 88).
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2.4.2. Sze ro koœæ bra m ki „dwu pa li ko wej” mie rzo na po miê dzy pa li ka mi wy no si mi ni ma l -
nie 120 cm, a ma ksy ma l nie 400 cm. Pa li ki musz¹ byæ okr¹g³e o d³ugo œci 160 do 200 cm
i œred ni cy 35–50 mm. Musz¹ mieæ od po wied ni ciê ¿ar, by ich ruch spo wo do wa ny przez
wiatr nie by³ nad mie r ny.

2.4.3. Do l ny ko niec pa li ka po wi nien byæ 20 cm nad lu strem wody ale tak aby pa lik nie
by³ po ru sza ny przez wodê.

2.4.4. Bra m ki musz¹ byæ ponu me ro wa ne w ko le j no œci ich prze ja z du.

2.4.5. Ta b li ce z nu me ra mi bra mek musz¹ mieæ wy mia ry 30×30 cm. Nu me ry musz¹ byæ
po ma lo wa ne czarn¹ farb¹ na ¿ó³tym lub bia³ym tle, po obu stro nach ta b li cy. Ka ¿ da cy fra
musi mieæ 20 cm wy so ko œ ci i 2 cm sze ro ko œci. Cy fra na od wro t nej stro nie ta b li cy,  w sto -
sun ku do kie run ku ja z dy musi byæ prze kre œlo na cze r won¹ lini¹ po prze k¹tnej od do lne go 
le we go do górnego prawego rogu.

2.4.6. Nu me ry oce nia nych bra mek musz¹ byæ wy ra Ÿ nie wi do cz ne, na ka ¿ dym sta no wi -
sku sê dzio wskim.

2.5. Prze pi sy bez pie cze ñ stwa
2.5.1. Wszy stkie ³od zie sta r tuj¹ce w za wo dach przez ca³y czas ich trwa nia musz¹ byæ
nie zata pia l ne i wy po sa ¿o ne w uchwyt umo co wa ny w od leg³oœci nie wiê kszej ni¿ 30 cm
od dzio bu i rufy. Za uchwyt uwa ¿a siê: pê t lê z liny, lin kê z r¹czk¹ lub inn¹ linê biegn¹c¹
wzd³u¿ ca³ej d³ugo œci ³odzi od dzio bu do rufy. Uchwy ty musz¹ za wsze umo ¿ li wiaæ
³atwe wsu niê cie ca³ej d³oni, a¿ do na sa dy kciu ka, ce lem uchwy ce nia ³odzi. Ma te ria³ u¿y -
ty do wy ko na nia uchwy tu musi mieæ co naj mniej 6 mm œred ni cy lub mi ni ma l ny prze krój
2×10 mm. Za kle ja nie uchwy tów taœm¹ klej¹c¹ jest za bro nio ne.

2.5.2. Ka ¿ dy za wod nik pod czas ca³ego cza su sta r tów musi mieæ na so bie za piê ty kask
i ka mi ze l kê ase ku ra cyjn¹. Ka mi ze l ka ase kura cy j na no szo na na gó r nej czê œci cia³a musi
byæ wy ko na na z ma te ria³u p³ywa l ne go gwa ran to wa nej ja ko œci, nie wch³aniaj¹cego
wody, roz mie sz czo nego rów no mie r nie z przo du i z ty³u. Ka mi ze l ka ase kura cy j na musi
mieæ p³ywa l noœæ umo ¿ li wiaj¹c¹ utrzy ma nie na po wie rz ch ni wody od wa ¿ ni ka o ma sie
6 kg i po win na byæ za pro je kto wana tak, aby utrzy ma³a przy tomn¹ oso bê na wo dzie
twarz¹ do góry.

2.5.3. Kask musi za pe w niaæ do sta teczn¹ ochro nê g³owy za wod ni ka w przy pa d ku ude -
rzeñ o ska³y (prze strzeñ miê dzy g³ow¹ a ka skiem musi ab sor bo waæ wstrz¹s) i po sia daæ
so lid ny pa sek pod bró d ko wy.

2.5.4. Za le ca siê orga ni za to rom i sê dziom spra w dza nie oso bi ste go sprzê tu ase kura cyj ne -
go, ka mi ze lek oraz ³odzi za rów no na sta r cie jak i na me cie.

2.5.5. W przy pa d kach w¹tpli wych na le ¿y spra w dziæ nie zata pia l noœæ ³odzi. £ódŸ
nape³nio na wod¹ musi uno siæ siê na po wie rz ch ni wody.

2.5.6. Za wod ni cy musz¹ mieæ mo ¿ li woœæ naty chmia sto we go opu sz cze nia ³odzi.

2.5.7. Sta r ter, kon tro ler ³odzi, kon tro ler przed sta r to wy, sê dzia g³ówny, a ta k ¿e ka ¿ dy
z sê dziów w ra mach swych obo wi¹zków jest zo bo wi¹zany nie do pu œciæ za wod ni ka do
sta r tu w przy pa d ku nie sto so wa nia siê do prze pi sów bez pie cze ñ stwa.
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2.5.8. Przez ca³y czas trwa nia za wo dów na to rze musi byæ obe c ny ra to w nik me dy cz ny
lub le karz, zdo l ny w ra zie wy pa d ku udzie liæ po mo cy po szko dowa ne mu.

2.5.9. Przez ca³y czas trwa nia za wo dów na to rze musi byæ ze spó³ ra to w ni ków, zdo l ny
w ra zie wy wro t ki lub in ne go nie bez pie czeñ stwa, udzie liæ sku te cz nej po mo cy za wod ni -
kom i w mia rê mo ¿ li wo œci ich sprzê to wi.

2.5.10. Za wod ni cy za wsze sta r tuj¹ na w³asn¹ odpo wie dzia l noœæ. Pol ski Zwi¹zek Ka ja -
ko wy i orga ni za to rzy nie po nosz¹ odpo wie dzial no œci za wy pa d ki lub usz ko dze nia sprzê -
tu, któ re mog¹ wy da rzyæ siê pod czas za wo dów.
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3. Sê dzio wie i fun kcjo na riu sze

3.1. Za sa dy ogó l ne
3.1.1. Sla lom nad zo ro wa ny jest przez na stê puj¹cych sê dziów:
– Sê dzia g³ówny
– Kie ro w nik te ch ni cz ny
– Sê dzio wie bra m ko wi
– Sta r ter
– Kon tro ler przed sta r to wy (po mo c nik sta r te ra)
– Sê dzia mety
– Sê dzio wie mierz¹cy czas
– Kie ro w nik biu ra ob li czeñ
– Kon tro ler ³odzi
– Pro je ktant tra sy
3.1.2. Na za wo dy o mi strzo stwo Pol ski na wnio sek Ko le gium Sê dziów PZKaj., Zarz¹d
PZKaj. powo³uje 3-o so bo we jury, jako or gan odwo³aw czy od de cy zji sê dzie go g³ów ne -
go. De cy zje jury s¹ osta te cz ne. W sk³ad jury po win no wcho dziæ co naj mniej dwóch sê -
dziów kla sy zwi¹zko wej.

3.1.3. Ka te go rie sê dziów, wy ma ga ne kwa li fi ka cje oraz tryb i wa run ki uzy ski wa nia klas
sê dzio wskich re gu luj¹ od rê b ne prze pi sy.

3.1.4. Ka ¿ dy sê dzia po wi nien wy ko ny waæ swo je obo wi¹zki jak naj do k³ad niej i naj spraw -
niej w pe³nym po czu ciu odpo wie dzial no œci za pe³nion¹ fun kcjê oraz zgod nie z etyk¹
obo wi¹zuj¹c¹ sê dzie go.

3.1.5. Ko mi sji sê dzio wskiej prze wo dzi sê dzia g³ówny powo³ywa ny:
– dla za wo dów cen tra l nych – przez Zarz¹d PZKaj. na wnio sek Ko le gium Sê dziów PZKaj.,
– dla za wo dów te re no wych – przez Zarz¹d w³aœci we go OZ Kaj. na wnio sek te re no we go

Ko le gium Sê dziów.
3.1.6. Ko le gium Sê dziów ty puj¹c sê dzie go g³ów ne go, wy zna cza ko mi sjê sê dziowsk¹,
któ rej sk³ad jest za le ¿ ny od ro dza ju za wo dów. Li cz ba cz³on ków ko mi sji sê dzio wskiej
nie mo¿e byæ jed nak mnie j sza ni¿ 9 osób, a mia no wi cie:
a) sê dzia g³ówny
b) kie ro w nik te ch ni cz ny
c) sta r ter
d) sê dzia mety
e) kie ro w nik biu ra ob li czeñ
f) 4 sê dziów bra m ko wych.
3.1.7. £¹cze nie dwóch fun kcji sê dzio wskich jest dopu sz cza l ne pod wa run kiem, ¿e mo ¿ -
na je pe³niæ na tym sa mym mie j s cu (np. sta r ter – sê dzia bra m ko wy, kie ro w nik biu ra ob li -
czeñ – sê dzia mety itp.).

3.1.8. Do po mo cy ko mi sji sê dzio wskiej mog¹ byæ powo³ani fun kcjo na r iu sze sta no wi¹cy 
po moc te ch niczn¹ w wy ko ny wa niu za dañ ko mi sji sê dzio wskiej.

3.1.9. Sê dzio wie nie mog¹ pe³niæ do da t ko wo fun kcji tre ne ra lub kie ro w ni ka dru ¿y ny star -
tuj¹cej w da nych za wo dach.
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3.2. Sê dzia g³ówny
3.2.1. Sê dzia g³ówny prze wod ni czy ko mi sji sê dzio wskiej i jest odpo wie dzia l ny za pra -
wid³owe, spra w ne i zgod ne z re gu la mi nem, prze pro wa dze nie za wo dów.

3.2.2. Sê dzia g³ówny ko or dy nu je i nad zo ru je pra cê wszy stkich sê dziów i fun kcjo na riu -
szy, a w szcze gó l no œci:
– de cy du je o in ter pre ta cji prze pi sów oraz po dej mu je de cy zje w spra wach wy nik³ych

w tra kcie za wo dów, a nie ob jê tych re gu la mi nem,
– roz strzy ga wsze l kie spo ry,
– de cy du je o dys kwali fi ka cjach (z wyj¹tkiem za strze ¿o nych do de cy zji sta r te ra) i mo¿e

nak³adaæ inne kary regu la mi no we,
– ze z wa la za wod ni kom na do da t ko wy prze jazd,
– mo¿e usun¹æ od pe³nio nej fun kcji po szcze gó l nych sê dziów i fun kcjo na riu szy,
– za twier dza wy ni ki,
– w przy pa d ku nie prze wi dzia nych oko li cz no œci (np. nie sprzy jaj¹ce wa run ki atmo sfe ry -

cz ne, ska la trud no œci itp.) mo¿e zmie niæ usta lo ny pro gram za wo dów, prze sun¹æ lub
zmie niæ te r mi ny po szcze gó l nych kon ku ren cji lub odwo³aæ za wo dy,

– mo¿e prze rwaæ lub odwo³aæ za wo dy, je ¿e li stan urz¹dzeñ te ch ni cz nych, sprzê tu lub
nie sku te cz ne dzia³anie s³u¿b ra to w ni czych w ra¿¹cy spo sób od bie ga od usta lo nych
prze pi sów lub za sad bez pie cze ñ stwa

– przy j mu je od orga ni za to ra za wo dów do ku men ta cjê nie zbêdn¹ dla pra wid³owe go
prze pro wa dze nia  za wo dów, spra w dza jej zgod noœæ z prze pi sa mi i w ra zie po trze by
usta la spo sób jej uzu pe³nie nia,

– spra w dza stan toru oraz urz¹dzeñ z pun ktu wi dze nia mo ¿ li wo œci pra wid³owe go prze -
pro wa dze nia za wo dów,

– prze pro wa dza od pra wy z kie row ni ka mi dru ¿yn i ko misj¹ sê dziowsk¹, na któ rych
oma wia za sad ni cze spra wy zwi¹zane z prze pro wa dze niem za wo dów oraz do ko nu je
we ry fi ka cji zg³oszeñ do po szcze gó l nych kon ku ren cji,

– w ra zie po trze by mo¿e zwo³aæ od pra wê kie ro w ni ków dru ¿yn lub ko mi sji sê dzio w -
skiej.

3.3. Kie ro w nik te ch ni cz ny
3.3.1. Kie ro w nik te ch ni cz ny:
a) kie ru je przy goto wa nia mi do za wo dów i jest odpo wie dzia l ny za pra wid³owe fun k cjo -

no wa nie wszy stkich urz¹dzeñ te ch ni cz nych pod czas za wo dów,
b) czu wa nad te r mi no wym i zgod nym z ko le j no œci¹ prze bie giem po szcze gó l nych kon -

ku ren cji,
c) kie ru je prac¹ fun kcjo na riu szy za j muj¹cych siê spra wa mi urz¹dzeñ te ch ni cz nych na

to rze i tra sie, bez pie cze ñ stwa i pie r wszej po mo cy.

3.4. Sê dzia bra m ko wy
3.4.1. Sê dzia bra m ko wy ob se r wu je i oce nia pra wid³owoœæ prze ja z du bra mek, któ re zo -
sta³y mu przy dzie lo ne. Sê dzia bra m ko wy pro wa dzi prze j rzy œcie pi semn¹ do ku men ta cjê
do tycz¹c¹ ka ¿ de go zawodnika.
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3.4.2. Za le ca siê przy dzie le nie jed ne mu sê dzie mu bra m ko we mu jed nej bra m ki. Sê dzia
mo¿e ob se r wo waæ inne bra m ki na po le ce nie sê dzie go g³ów ne go w celu po mo cy w oce -
nie prze ja z du in ne mu sê dzie mu zgod nie z za le ce nia mi sê dzie go g³ów ne go.

3.4.3. Sê dzia bra m ko wy wy ra Ÿ nie syg na li zu je ile pun któw ka r nych za mie rza przy znaæ
za wod ni ko wi.

3.5. Sta r ter
3.5.1. Sta r ter jest odpo wie dzia l ny za pra wid³ow¹ ko le j noœæ sta r tów za wod ni ków i daje
zgo dê na start.

3.5.2. Mo¿e za bro niæ sta r tu za wod ni ko wi je ¿e li:
a) nie prze strze ga prze pi sów bez pie cze ñ stwa,
b) nie sta wi siê na sta r cie w prze pi so wym te r mi nie,
c) jest bez nu me ru sta r to we go lub niew³aœci wie ubra ny,
d) nie sto su je siê do po le ceñ sta r te ra.
O wyst¹pie niu ww. nie pra wid³owo œci sta r ter musi niezw³ocz nie po wia do miæ sê dzie go
g³ów ne go.

3.6. Kon tro ler przed sta r to wy
3.6.1. Kon tro ler przed sta r to wy stwier dza:
a) czy ³od zie jak i ubiór za wod ni ka spe³niaj¹ wy mo gi bez pie cze ñ stwa (kask, ka mi ze l ka 

ase kura cy j na, ³ódŸ) zgod nie z pkt. 2.5,
b) czy ³od zie po sia daj¹ oz na cze nia kon tro le ra ³odzi,
c) za bra nia sta r tu za wod ni kom i ³od ziom nie spe³niaj¹cym wy mo gów bez pie cze ñ stwa

(zgod nie z pkt. 2.5.).
3.6.2. Za stra tê wy nik³¹ z po wy ¿szych dzia³añ odpo wie dzia l ny jest za wod nik.

3.7. Sê dzia mety
3.7.1. Sê dzia mety:
a) stwier dza przep³yniê cie li nii mety przez za wod ni ka,
b) w sy tu a cjach w¹tpli wych sporz¹dza ra port i niezw³ocz nie in fo r mu je o tym sê dzie go

g³ów ne go.

3.8. Sê dzia mierz¹cy czas
3.8.1. Sê dzio wie mierz¹cy czas s¹ odpo wie dzia l ni za dok³adne zmie rze nie cza su prze ja -
z du (w ko or dy na cji ze sta r te rem) i po da nie go do biu ra ob li czeñ.

3.9. Kie ro w nik biu ra ob li czeñ
3.9.1. Kie ro w nik biu ra ob li czeñ – se kre tarz, jest odpo wie dzia l ny za ob li cza nie wy ni ków
i po da nie ich do pu b li cz nej wia do mo œci. Pro wa dzi do ku men ta cjê za wo dów, sporz¹dza
ze sta wie nie wy ni ków po szcze gó l nych kon ku ren cji, wy ka zy zwy ciê z ców oraz pro wa dzi
pun kta cjê za wo dów. Nad zo ru je i kie ru je prac¹ sê dziów ob li czaj¹cych wy ni ki, czu wa
nad up³ywem cza su prze wi dzia ne go do sk³ada nia pro te stów. Ponad to kon tro lu je i kie ru -
je prac¹ spi ke ra oraz czu wa nad w³aœciw¹ in fo r macj¹ dla ucze st ni ków za wo dów, wi -
dzów i œro d ków prze ka zu in fo r ma cji.
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3.10. Kon tro ler ³odzi
3.10.1. Kon tro ler ³odzi spra w dza czy wy mia ry i ciê ¿ar ³odzi jest zgod ny z prze pi sa mi
i od po wie d nio je oz na cza. Ponad to spra w dza czy ³od zie i ka mi ze l ki ase kura cy j ne
spe³niaj¹ wy mo gi bez pie cze ñ stwa (zgod nie z pkt. 2.5). Mo¿e udzie laæ po rad do ty -
cz¹cych do sto so wa nia ³odzi, wio se³, ubio rów lub wy po sa ¿e nia do prze pi sów pkt. 2.1.8.

3.11. Pro je ktant tra sy
3.11.1. Pro je ktant tra sy jest odpo wie dzia l ny za:
a) za pro je kto wanie tra sy i za pe w nie nie by tra sa za cho wa³a przez ca³y czas trwa nia za -

wo dów swój pie r wo t ny kszta³t,
b) w³aœci we za wie sze nie bra mek i in nych urz¹dzeñ tra sy.
3.11.2. Pro je ktant tra sy za wsze musi byæ go to wy wraz z ze spo³em usta wia czy tra sy do
do ko na nia na praw lub po pra wek urz¹dzeñ tra sy.

3.12. Fun kcjo na riu sze

3.12.1. Li cz bê fun kcjo na riu szy, ich sta no wi ska i za da nia usta la or ga ni za tor w za le ¿ no œci 
od po trzeb, na pod sta wie prze pi sów „in stru k cja dla orga ni za to ra za wo dów”.

3.12.2. Bez po œred ni mi prze³o¿o ny mi fun kcjo na riu szy s¹ sê dzio wie kie ruj¹cy prac¹ po -
szcze gó l nych sta no wisk obs³ugi wa nych przez fun kcjo na riu szy (np. kie ro w nik te ch ni cz -
ny ma do dys po zy cji ze spó³ ra to w ni ków, ze spó³ usta wia czy tra sy, urz¹dzeñ po mia ru
cza su itp., kie ro w nik biu ra ob li czeñ – spi ke rów, t³uma czy, te le fo ni stów, obs³ugê ta b lic
informacyjnych itp.

Sta r ter – trzy ma czy, po miar cza su itp., kie ro w nik mety – po miar cza su.
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4. Ucze st ni cy za wo dów

4.1. Za wod ni cy
4.1.1. W za wo dach sla lo mo wych mog¹ braæ udzia³ za wod ni cy bêd¹cy cz³on ka mi klu -
bów i in nych or ga ni za cji, zg³osze ni do PZKaj. wed³ug obo wi¹zuj¹cych prze pi sów, je ¿e li 
prze pi sy spe cja l ne nie sta no wi¹ ina czej.

4.1.2. Za wod nik zg³oszo ny do za wo dów musi po sia daæ wa¿n¹ le gi ty ma cjê za wod nicz¹
lub li cen cjê, aktu aln¹ ka r tê zdro wia, do ku ment po twier dzaj¹cy umie jê t noœæ p³ywa nia (co
naj mniej po wszechn¹ ka r tê p³ywack¹ lub inny do ku ment po twier dzaj¹cy tê umie jê t noœæ).

4.1.3. Za wod ni ko wi nie wol no sta r to waæ pod pse u do ni mem lub ob cym na zwi skiem.

4.1.4. Za wod ni cy zdysk wali fiko wa ni lub za wie sze ni nie mog¹ sta r to waæ w za wo dach
sla lo mo wych.

4.1.5. Za wod ni ko wi nie wol no re pre zen to waæ w za wo dach w jed nym i tym sa mym cza sie
wiê cej ni¿ jed nej or ga ni za cji. Zmia nê barw orga ni za cy j nych re gu luj¹ od rê b ne prze pi sy.

4.1.6. Za wod ni ków upra wiaj¹cych sla lom ka ja ko wy dzie li siê na gru py wed³ug wie ku:
a) dzie ci
b) m³od zi cy
c) ju nio rzy
d) se nio rzy
Wiek po szcze gó l nych grup okre œlaj¹ od rê b ne prze pi sy wy da ne przez Zarz¹d Pol skie go
Zwi¹zku Ka ja ko we go. W przy pa d ku wpro wa dze nia zmian, in fo r ma cja o tym win na byæ
po da na co naj mniej na 1 rok przed wej œciem w ¿y cie do ko na nych zmian grup
wiekowych.

Gra ni cê wie ku okre œla ro cz nik tzn., ¿e za wod nik po zo sta je w da nej gru pie wie ko wej od
pocz¹tku roku ka len da rzo wego, w któ rym roz pocz¹³ okre œlo ny wiek, do ko ñ ca roku ka -
len da rzo wego, w któ rym uko ñ czy³ okre œlo ny wiek.

4.1.7. Za wod ni cy maj¹ pra wo sta r tu je dy nie w od po wied niej gru pie wie ko wej. Zarz¹d
PZKaj. mo¿e ze z wo liæ na start w wy ¿szej gru pie wie ko wej. Zgo da taka musi byæ uzy s -
ka na do 31 ma r ca ka ¿ de go roku. Wa run ki uzy ska nia po wy ¿szej zgo dy re gu luj¹ od rê b ne
prze pi sy. Zarz¹d PZKaj. mo¿e rów nie¿ ze z wo liæ na wspó l ny start za wod ni ków ró ¿ nych
grup wie ko wych, w okre œlo nych za wo dach (co og³asza w wy da wa nej zapowiedzi
zawodów).

4.1.8. Zdo by wa nie przez za wod ni ków klas spo r to wych re gu luj¹ od rê b ne prze pi sy.

4.1.9. Ka ¿ dy za wod nik zg³oszo ny do za wo dów i bior¹cy w nich udzia³ ma pra wo do:
a) ucze st ni cze nia w kon ku ren cjach, do któ rych zo sta³ zg³oszo ny przez swoj¹ or ga ni za cjê,
b) ko rzy sta nia ze wszy stkich urz¹dzeñ, udo god nieñ i œwia d czeñ przy go to wa nych przez 

orga ni za to rów,
c) uzy ski wa nia tytu³ów, dy p lo mów, wy ró ¿ nieñ i na gród.
4.1.10. Ka ¿ dy za wod nik zg³oszo ny do za wo dów i bior¹cy w nich udzia³ ma obo wi¹zek:
a) sto so waæ siê do prze pi sów ni nie j sze go re gu la mi nu, a ta k ¿e pro gra mu i za po wie dzi

za wo dów, jak rów nie¿ œci œle prze strze gaæ in stru kcji i zarz¹dzeñ sê dzie go g³ów ne go
i in nych sê dziów zgod nie z ich kom pe ten cja mi,
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b) wspó³dzia³aæ z orga ni za to rem za wo dów, ko misj¹ sê dziowsk¹, in ny mi za wod ni ka mi
w spra w nym prze pro wa dze niu za wo dów, przez regu la mi no we i ko le ¿e ñ skie po dej -
œcie do wszy stkich spraw za ist nia³ych w cza sie za wo dów,

c) w ra zie wy pa d ku i za gro ¿e nia ¿y cia lu dz kie go nieœæ po moc bez wzglê du na utra tê
mo ¿ li wo œci zwy ciê stwa.

d) sta wiaæ siê pun ktu a l nie na wy zna czo ne mie j s ce sta r tu, zbió rek, od praw itp.,
e) dbaæ o przy dzie lo ny sprzêt spo r to wy oraz chro niæ go przed usz ko dze niem lub zni sz -

cze niem,
f) nie do ty kaæ sprzê tu in nych za wod ni ków bez ich zgo dy. 
4.1.11. Za prze kro cze nie prze pi sów za wod nik po no si odpo wie dzia l noœæ zgod nie z prze -
pi sa mi ni nie j sze go re gu la mi nu, a w szcze gó l nych przy pa d kach, mo¿e byæ poci¹gniê ty
do odpo wie dzial no œci prawnej.

4.2. Kie ro w ni cy dru ¿yn
4.2.1. Kie ro w nik dru ¿y ny re pre zen tu je sw¹ dru ¿y nê wo bec orga ni za to ra i ko mi sji sê -
dzio wskiej.

4.2.2. Kie ro w nik dru ¿y ny jest odpo wie dzia l ny za te r mi no we i zgod ne z ni nie j szym re gu -
la mi nem dope³nie nie for ma l no œci, zwi¹za nych z udzia ³em w za wo dach kie ro wa nej
przez nie go dru ¿y ny oraz w³aœci we za cho wa nie siê za wod ni ków jego dru ¿y ny przez
ca³y czas trwa nia zawodów.

4.2.3. Pra wo do wy stê po wa nia w imie niu dru ¿y ny po sia da je dy nie kie ro w nik dru ¿y ny
zg³oszo ny w spo sób zgod ny z re gu la mi nem tj. po sia daj¹cy pi se m ne pe³no moc ni c two
swo jej or ga ni za cji.

4.2.4. Kie ro w nik dru ¿y ny mo¿e prze ka zaæ swe upra w nie nia in nej oso bie po przez pi sem ne
oœwia d cze nie z³o¿o ne sê dzie mu g³ów ne mu za wo dów.

Ka ja ka r stwo sla lo mo we

13

01_56

13 lutego 2009 10:38:43



5. Or ga ni za cja za wo dów

5.1. Orga ni za to rzy za wo dów
5.1.1. Orga ni za to rem za wo dów mo¿e byæ:
a) Pol ski Zwi¹zek Ka ja ko wy
b) Okrê go wy Zwi¹zek Ka ja ko wy
c) Klu by spo r to we i inne or ga ni za cje zrze szo ne w PZKaj.
d) Inne pod mio ty na zle ce nie ww.
5.1.2. Do za dañ orga ni za to ra za wo dów na le ¿y w szcze gó l no œci:
a) wy da wa nie za po wie dzi za wo dów,
b)  przy goto wy wa nie tra sy wraz z za ple czem nie zbêd nym do spra w ne go i pra wid³owe -

go prze pro wa dze nia za wo dów,
c) za pe w nie nie (w gra ni cach mo ¿ li wo œci) opie ki i wy gód – (za wod ni kom), dru ¿y nom

i ko mi sji sê dzio wskiej,
d) za pe w nie nie na tra sie mo ¿ li wie naj le p szych wa run ków bez pie cze ñ stwa,
e) za pe w nie nie opie ki ra to w ni ka me dy cz ne go lub le ka rza przez ca³y czas trwa nia za -

wo dów,
f) za pe w nie nie wa run ków do pro wa dze nia do ku men ta cji, spra wozda w czo œci i do brej

in fo r ma cji.
5.1.3. Szcze gó³owe obo wi¹zki orga ni za to ra za wo dów okre œla „In stru k cja dla orga ni za -
to rów sla lo mu ka ja ko we go” sta no wi¹ca za³¹cznik do ni nie j sze go re gu la mi nu.

5.1.4. Or ga ni za tor mo¿e powo³aæ ko mi sjê od po wie dzialn¹ za przy go to wa nie za wo dów,
spra w ne ich prze pro wa dze nie z wy³¹cze niem spraw bêd¹cych w ko m pe ten cji ko mi sji sê -
dzio wskiej.

5.1.5. Orga niza to ro wi przys³ugu je pra wo odwo³ania za wo dów lub prze su niê cia ich te r mi nu
w ra zie po wsta nia prze szkód od nie go nie za le ¿ nych. W ta kim przy pa d ku jest on zo bo -
wi¹zany po wia do miæ zain tere so wa ne or ga ni za cje i kom pe ten cyj nie w³aœci wy or gan PZKaj.

5.1.6. Koszt or ga ni za cji za wo dów po no si or ga ni za tor. Po zo sta³e ko szty po nosz¹ zain -
tere so wa ne or ga ni za cje, chy ba ¿e re gu la min da nych za wo dów sta no wi ina czej. Wszy -
stkie stra ty nie wy ni kaj¹ce z winy orga ni za to ra, obci¹¿aj¹ zain tere so wa ne or ga ni za cje.

5.1.7. W przy pa d ku stwier dze nia winy orga ni za to ra, w cza sie za wo dów, po no si on
odpo wie dzia l noœæ dys cy p li narn¹. To samo do ty czy kie ro w ni ków dru ¿yn i za wod ni ków
w przy pa d ku stwier dze nia ich winy.

5.1.8. Dla za pe w nie nia w³aœci we go, uro czy ste go prze bie gu wa ¿ nie j szych za wo dów (np.
mi strzo stwa okrê gów, ogól no kra jo we, miê dzy naro do we, Mi strzo stwa Pol ski itp.) or ga -
ni za tor mo¿e usta liæ kary pie niê ¿ ne za nie sta wie nie siê dru ¿y ny na otwa r cie lub zam-
kniê cie za wo dów – je ¿e li prze pro wa dze nie tych ce re mo nii zo sta³o za po wie dzia ne, a te r -
min i mie j s ce okre œlo ne i po da ne kie ro w ni kom dru ¿yn na od pra wie przed za wo da mi.
Wy so koœæ tej kary okre œla siê w zapowiedzi zawodów.

5.2. Za po wiedŸ za wo dów
5.2.1. O za mie rzo nej or ga ni za cji za wo dów, or ga ni za tor za wia da mia zain tere so wa ne or -
ga ni za cje za po wie dzi¹ za wo dów, któ ra w szcze gó l no œci po win na za wie raæ:
a) na zwê orga ni za to ra,
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b) na zwê i ro dzaj za wo dów,
c) mie j s ce i te r min za wo dów,
d) kon ku ren cje i iloœæ osad,
e) opis i ma p kê tra sy,
f) rozk³ad bie gów i ich ko le j noœæ,
g) wa run ki ucze st ni c twa,
h) mie j s ce i te r min lo so wa nia,
i) op³aty i kary,
j) mie j s ce i te r min sk³ada nia zg³oszeñ,
k) za sa dy pun kta cji,
l) na gro dy i za sa dy ich przy zna wa nia,
³) in fo r ma cje ogó l ne.
5.2.2. Za po wiedŸ za wo dów po win na byæ przes³ana zain tere so wa nym nie pó Ÿ niej ni¿ na
14 dni dla za wo dów te re no wych i 30 dni dla za wo dów cen tra l nych, przed roz po czê ciem
za wo dów, je ¿e li prze pi sy szcze gó³owe nie sta no wi¹ inaczej.

5.3. Zg³osze nia
5.3.1. Zg³osze nia do za wo dów musz¹ byæ prze ka za ne orga niza to ro wi w fo r mie pi se mnej
(list, faks, e- ma il, te le gram, te lex) w te r mi nie usta lo nym w za po wie dzi. Zg³osze nia ww.
s¹ dopu sz cza l ne, je ¿e li zo stan¹ na des³ane przed pó³noc¹ osta t nie go dnia przy j mo wa nia
zg³oszeñ, a na stê p nie po twier dzo ne zg³osze niem wed³ug usta lo ne go wzo ru, wys³anym
w dniu na stê p nym. Zg³osze nia po tym te r mi nie nie mog¹ byæ przy jê te.

5.3.2. Zg³osze nia sk³ada siê od dzie l nie dla ka ¿ dej osa dy i ka ¿ dej kon ku ren cji w fo r mie
usta lo nej na wzo rze po da nym w za³¹czni ku do re gu la mi nu (wzór nr 1). Do zg³osze nia
na le ¿y do³¹czyæ li stê zbiorcz¹ dru ¿y ny (alfa be ty cz nie), za wie raj¹c¹ dane oso bo we za -
wod ni ków, kie ro w ni ka dru ¿y ny i in nych osób wchodz¹cych w jej sk³ad – z po da niem ich 
fun kcji.

5.3.3. Za wod nik mo¿e byæ zg³oszo ny i sta r to waæ w wiê cej ni¿ jed nej kon ku ren cji indy -
widu a l nej i ty l ko jed nej kon ku ren cji ze spo³owej. Za wod nik mo¿e sta r to waæ w in nej kon -
ku ren cji ze spo³owej ni¿ indy widu a l nie.
Uwa ga! Za po wie dzi im prez mi strzo wskich PZK i OZK mog¹ re gu lo waæ tê kwe stiê
w inny spo sób.

5.3.4. Do kon ku ren cji indy widu a l nej ka ¿ da osa da musi byæ zg³oszo na imien ne.

5.3.5. Imien ne zg³osze nia do kon ku ren cji ze spo³owych, kie ro w ni cy dru ¿yn prze ka zuj¹
na pi œmie sê dzie mu g³ów ne mu – do jed nej go dzi ny po za ko ñ cze niu da nej kon ku ren cji
indy widu a l nej (je ¿e li prze pis szcze gó³owy nie sta no wi inaczej).

5.3.6. W przy pa d ku zg³osze nia za wod ni ka do wiê kszej li cz by kon ku ren cji ni¿ okre œlo na
w pkt. 5.3.3. or ga ni za tor za wo dów musi skre œliæ zg³osze nie prze kra czaj¹ce li mit, bior¹c
pod uwa gê ko le j noœæ kon ku ren cji wy ni kaj¹c¹ z pro gra mu za wo dów.

5.3.7. We wsze l kie go ro dza ju za wo dach, z wyj¹tkiem za wo dów o mi strzo stwo Pol ski
lub mi strzo stwo OZ Kaj. – dopu sz cza l ny jest start osad mie sza nych tj. sk³adaj¹cych siê
z za wod ni ków ki l ku klu bów. Start osad mie sza nych w za wo dach mi strzo wskich wy ma -
ga pi se mnej zgo dy Zarz¹du PZKaj. lub OZ Kaj. wy da nej do 31 ma r ca ka ¿ de go roku.
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5.3.8. Kon ku ren cja po da na w za po wie dzi do cho dzi do sku t ku, je ¿e li wy sta r tuj¹ co naj -
mniej dwie ze zg³oszo nych osad lub dwa ze spo³y, na wet z jed nej or ga ni za cji. W przy pad -
ku zg³osze nia jed nej osa dy, kie ro w nik mo¿e tê osa dê dog³osiæ do in nej kon ku ren cji. Do -
ty czy to rów nie¿ przy pa d ku, gdy w wy ni ku regu la mi no wych zmian (pkt. 5.9.1.) w kon -
ku ren cji po zo stan¹ mniej ni¿ dwie osa dy.

5.4. Gru py sta r to we
5.4.1. Gru py sta r to we usta la ne s¹ na pod sta wie aktu a l nie po sia da nej kla sy spo r to wej
przez za wod ni ka (tryb i wa run ki uzy ska nia klas spo r to wych okre œlaj¹ od rê b ne prze pi -
sy) i tak:
a) gru pa I – za wod ni cy z klas¹ spo r tow¹ III i bez klas,
b) gru pa II – za wod ni cy z klas¹ spo r tow¹ II i I,
c) gru pa III – za wod ni cy z klas¹ spo r tow¹ MK i MM.
5.4.2. Sta r ty w ka ¿ dej kon ku ren cji na stê puj¹ wed³ug za sa dy:
a) jako pie r wsza – gru pa I,
b) jako dru ga – gru pa II,
c) jako trze cia – gru pa III.

5.5. Lo so wa nie
5.5.1. Lo so wa nie prze pro wa dza ko mi sja w te r mi nie i mie j s cu po da nym w za po wie dzi
za wo dów.

5.5.2. Pod czas lo so wa nia mog¹ byæ obe c ni przed sta wi cie le zain tere so wa nych or ga ni za -
cji, w cha ra kte rze ob ser wa to ra, jed nak bez pra wa g³osu.

5.5.3. Na pod sta wie wy ni ków lo so wa nia sporz¹dza siê li stê sta r tow¹, któ ra musi za wie raæ:
a) nu mer sta r to wy osa dy,
b) na zwi sko i imiê za wod ni ka,
c) przy na le ¿ noœæ or ga ni za cyjn¹,
d) rok uro dze nia,
e) kla sê spo r tow¹.
5.5.4. Z prze bie gu lo so wa nia sporz¹dza siê kró t ki pro to kó³, któ ry pod pi suj¹: prze wod -
nicz¹cy ko mi sji lo suj¹cej, jej cz³on ko wie i przed sta wi ciel orga ni za to ra.

5.5.5. Przed roz po czê ciem lo so wa nia musi byæ spra w dzo na do ku men ta cja za wod ni cza.

5.5.6. Do pu sz cza siê mo ¿ li woœæ ko rzy sta nia z aktu a l ne go ran kin gu PZK, wte dy ko le j -
noœæ sta r tów w po szcze gó l nych kon ku ren cjach bê dzie od wro t no œci¹ za j mo wa nych po -
zy cji w ran kin gu a za wod ni cy nie skla syfi kowa ni w ran kin gu, roz lo so wa ni bêd¹ na
pocz¹tku li sty sta r to wej. W ta kiej sy tu a cji nie bêd¹ obo wi¹zywa³y grupy startowe.

5.6. Pro gram za wo dów
5.6.1. Naj pó Ÿ niej przed roz po czê ciem pie r wszej od pra wy z kie row ni ka mi dru ¿yn, ka ¿ da 
ucze st nicz¹ca w za wo dach or ga ni za cja spo r to wa po win na otrzy maæ osta te cz ny pro gram
za wo dów, za wie raj¹cy na stê puj¹ce dane:
a) mi nu to wy rozk³ad kon ku ren cji, in ter wa³ sta r to wy oraz li stê sta r tow¹,
b) naz wi ska: sê dzie go g³ów ne go, kie ro w ni ka tech ni cz ne go, sze fa ra to w ni ków, ra to w -

ni ka me dy cz ne go lub le ka rza oraz sze fa ko mi te tu orga niza cyj ne go za wo dów,
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c) in fo r ma cje do tycz¹ce ko mu ni ka cji, po³o¿e nia pun ktu sa ni tar ne go, mie rze nia i wa ¿e -
nia ³odzi, spra w dza nia wy po rno œci ka mi ze lek ase kura cy j nych, mie j s ca i go dzin
urzê do wa nia se kre ta ria tu za wo dów itp.,

d) czas otwa r cia tra sy i czas sta r tu,
e) ma p kê tra sy,
f) sy g na³ u¿y wa ny przez sta r te ra i sy g na³ u¿y wa ny przez sê dziów do zwa l nia nia tra sy,
g) spo sób trans po rtu ³odzi z mety na start, o ile jest to po trze b ne,
h) uz god nie nia do tycz¹ce tre nin gu, 
i) wy kaz na gród i ich prze zna cze nie,
j) mie j s ce kon tro li do pin go wej (je œli jest ona wy ma ga na).
5.6.2. Przy usta la niu pro gra mu za wo dów na le ¿y braæ pod uwa gê na stê puj¹ce za sa dy:
a) kon ku ren cje indy widu a l ne roz gry wa ne s¹ przed kon ku ren cja mi ze spo³owy mi (do ty -

czy eli mi na cji),
b) prze ja z dy w da nej kon ku ren cji indy widu a l nej musz¹ byæ za ko ñ czo ne w ci¹gu jed ne -

go dnia,
c) ko le j noœæ prze ja z dów po da na w za po wie dzi za wo dów oraz prze rwy miê dzy prze ja z -

da mi po da ne w pro gra mie s¹ obo wi¹zuj¹ce dla orga ni za to ra,
d) zmia ny w pro gra mie mog¹ byæ wpro wa dzo ne wy³¹cz nie za zgod¹ kie ro w ni ków dru -

¿yn.

5.7. Nu me ry sta r to we
5.7.1. Nu me ry sta r to we musz¹ byæ do sta r czo ne przez orga ni za to ra za wo dów.

5.7.2. Cy fry nu me rów sta r to wych musz¹ mieæ co naj mniej 15 cm wy so ko œci i 2 cm sze -
ro ko œci. Musz¹ one byæ wi do cz ne na za wod ni ku. W osa dzie C-2 nu mer sta r to wy zak³ada 
pie r wszy lub obaj za wod ni cy. Ka ¿ dy za wod nik jest odpo wie dzia l ny za swój nu mer sta r -
to wy.

5.8. Od pra wa kie ro w ni ków dru ¿yn
5.8.1. Od pra wa kie ro w ni ków dru ¿yn, ka ¿ dej ucze st nicz¹cej w za wo dach or ga ni za cji spor to -
wej, po win na byæ prze pro wa dzo na co naj mniej jedn¹ go dzi nê przed roz po czê ciem tre nin -
gu ofi cja l ne go. Na od pra wie tej po win ny zo staæ omó wio ne na stê puj¹ce pro ble my:
a) do da t ko we in stru kcje dla za wod ni ków,
b) in fo r ma cja o za twier dze niu tra sy,
c) wy co fa nie lub zmia na zg³oszeñ.

5.9. Wy co fa nie i zmia na zg³oszeñ
5.9.1. Zg³osze nie zmian lub wy co fa nie osad po win no byæ do ko na ne pod czas od pra wy
kie ro w ni ków dru ¿yn lub prze ka za ne na pi œmie sê dzie mu g³ów ne mu co naj mniej na go -
dzi nê przed roz po czê ciem pie r wszej kon ku ren cji w da nym dniu. Sê dzia g³ówny mo¿e
ze z wo liæ na do ko na nie zmia ny za wod ni ka w sk³ad zie osa dy po up³ywie ww. te r mi nu, je -
¿e li jest to spo wo do wa ne cho rob¹ tego za wod ni ka, któ ra nast¹pi³a w tra kcie za wo dów
i zo sta³a po twier dzo na przez ra to w ni ka me dy cz ne go lub le ka rza za wo dów, przy za cho -
wa niu postanowieñ pkt. 5.3.3.

5.9.2. Wy co fa nie zg³osze nia jest osta te cz ne i po no w ne zg³osze nie za wod ni ka lub ze -
spo³u nie mo¿e byæ przy jê te.
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5.9.3. W przy pa d ku do ko na nia zmia ny z za wod ni ków zg³oszo nych do ja kiej ko l wiek in -
nej kon ku ren cji, osa da ta zo sta je skre œlo na, a na jej mie j s ce nie mo ¿ na zg³osiæ ¿ad ne go
in ne go za wod ni ka (osady).

5.9.4. Zmia ny mog¹ byæ do ko ny wa ne ty l ko z za wod ni ków zg³oszo nych do za wo dów.

5.9.5. Mo ¿ na do ko ny waæ zmian po szcze gó l nych za wod ni ków w kon ku ren cji ze spo³o wej
po miê dzy pie r wszym, a dru gim prze ja z dem. Je ¿e li zmia na ta zo sta³a do ko na na z za wod ni -
ków ju¿ sta r tuj¹cych, to osa da zo sta je skre œlo na z kon ku ren cji bez za li cze nia wy ni ku.

5.9.6. W ze spo le mo ¿ na do ko naæ zmia ny ty l ko jed nej osa dy.

5.9.7. Przy do ko ny wa niu zmian w kon ku ren cjach ze spo³owych obo wi¹zuj¹ za sa dy za -
wa r te w pkt. 5.3.3. oraz pkt. 5.9.4.

5.10. Za twier dza nie tra sy
5.10.1. Co naj mniej na go dzi nê przed ofi cja l nym tre nin giem, tra sa musi byæ prze je cha na
przez oso bê nie bior¹c¹ udzia³u w za wo dach – zdoln¹ do po ko na nia wszy stkich bra -
mek. Za le ca siê aby de mon stra cji do ko na li za wod ni cy we wszy stkich ka te go riach ³odzi
z uw z glêd nie niem stron wios³owa nia (w ka na dy j kach). Li cz ba ³odzi dla ka ¿ dej kon ku -
ren cji nie po win na byæ wiê ksza ni¿ 2.

5.10.2. Po de mon stra cji tra sy kie ro w nik za wo dów, kie ro w nik te ch ni cz ny, sê dzia g³ówny 
i ko mi sja usta wiaj¹ca tra sê usta laj¹ prze je z d noœæ tra sy.

5.10.3. Je œli tra sa nie jest akce p to wa na (tra sa lub jej czêœæ jest nie fair, jest nie bez pie cz na
lub nie mo ¿ li wa do prze je cha nia) to wy mie nio ne w pkt. 5.10.2. oso by po dej muj¹ w tej
spra wie de cy zjê. Je œli wiê cej ni¿ po³owa z nich za¿¹da zmia ny tra sy to ko mi sja usta -
wiaj¹ca tra sê, pro po nu je jej zmia nê. Po za twier dze niu tra sy ¿ad ne zmia ny nie s¹ mo ¿ li we.

Pie r wszy start do ofi cja l ne go bie gu lub tre nin gu (je œli siê od by wa) nie mo¿e od byæ siê
wcze œ niej ni¿ za 20 mi nut po osta te cz nym za twier dze niu tra sy.

5.11. Tre ning ofi cja l ny
5.11.1. Or ga ni za tor mo¿e prze pro wa dziæ tre ning ofi cja l ny, w cza sie któ re go ka ¿ dy za -
wod nik jest upra w nio ny do jed ne go prze ja z du za twier dzo nej tra sy. Prze pro wa dze nie
tre nin gu ofi cja l ne go nie jest obo wi¹zko we.

5.11.2. W cza sie tre nin gu ofi cja l ne go musz¹ byæ za pe w nio ne na stê puj¹ce wa run ki:
a) musi byæ obe c ny sê dzia g³ówny lub kie ro w nik te ch ni cz ny, któ ry nad zo ru je prze bieg

prze ja z dów,
b) na wy zna czo nych od cin kach tra sy musz¹ zna j do waæ siê sê dzio wie,
c) za wod ni cy musz¹ po sia daæ nu me ry sta r to we i sta r to waæ wed³ug ich ko le j no œci,
d) musz¹ byæ za cho wa ne prze pi sy bez pie cze ñ stwa,
e) na tra sie musi byæ ze spó³ ra to w ni czy i ra to w nik me dy cz ny lub le karz,
f) ka ¿ da bra m ka mo¿e byæ po ko na na ty l ko je den raz. Dru gi prze jazd przez bra m kê jest do -

zwo lo ny ty l ko wte dy, gdy taki ma newr te ch ni cz ny jest uz na ny przez pro je ktan ta tra sy,
g) w przy pa d ku z³ama nia wios³a, za wod nik mo¿e przyj¹æ po moc z zewn¹trz i kon ty nu -

o waæ prze jazd,
h) w przy pa d ku wy wro t ki prze jazd mo¿e byæ kon tynu o wa ny od mie j s ca wy wro t ki.
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6. Roz gry wa nie za wo dów

6.1. Li cz ba prze ja z dów
6.1.1. Sla lom ka ja ko wy sk³ada siê z dwóch prze ja z dów. Le p szy wy nik z dwóch prze ja z -
dów (czas + pun kty ka r ne) uz na wa ny jest za wy nik ko ñ co wy. Orga ni za to rzy mog¹ prze -
pro wa dziæ eli mi na cje, pó³fina³y i fina³y tak, jak w Mi strzo stwach Pol ski. Ko le j noœæ sta r -
tu w pó³fi na le jest od wro t no œci¹ wy ni ków w eli mi na cjach. Ko le j noœæ sta r tu w fi na le jest
od wro t no œci¹ wy ni ków w pó³fi na le. W pó³fi na le od by wa siê je den prze jazd i w fi na le je -
den prze jazd. Wy nik w fi na le to re zu l tat (czas + pun kty ka r ne) osi¹gniê ty w bie gu
fina³owym. Za sa dy kwa li fi ka cji do pó³fina³u i fina³u musi ka¿ do ra zo wo okre œliæ za po -
wiedŸ re gat. Tra sa pó³fina³owa i fina³owa mo¿e byæ zmie nio na w sto sun ku do tra sy kwa -
lifi kacy j nej pod wa run kiem za cho wa nia rów no wa gi (pra wy/lewy) oraz in nych wa run -
ków okre œlo nych w pkt. 2.3. Pó³fina³y i fina³y w da nej kon ku ren cji musz¹ byæ roze gra ne
w tym sa mym dniu.

6.1.2. W kon ku ren cjach ze spo³owych za wo dy mog¹ za staæ ogra ni czo ne do jed ne go prze jaz du. 
Mog¹ one zo staæ roze gra ne jako kwa li fi ka cje (je den prze jazd) oraz fina³ (je den prze jazd) do
któ re go za kwa lifi ku je siê 50% naj le p szych ze spo³ów (jed nak nie mniej ni¿ 5).

6.2. Start
6.2.1. Start mo¿e od by waæ siê z pr¹dem lub pod pr¹d. Start uko œ ny w sto sun ku do kie run -
ku pr¹du nie jest do zwo lo ny. Li nia sta r tu musi byæ oz na czo na.

6.2.2. Ka ¿ da ³ódŸ musi byæ przy trzy ma na w po zy cji sta r to wej przez trzy ma cza do mo -
men tu sta r tu.

6.2.3. W prze ja z dach ze spo³owych ³od zie sta r tuj¹ jed na za drug¹. Dru ga i trze cia ³ódŸ
musz¹ byæ nie ru cho me (naj le piej by by³y trzy ma ne) do mo men tu, gdy pie r wsza ³ódŸ
uru cho mi po miar czasu.

6.2.4. W kon ku ren cjach indy widu a l nych start od by wa siê w od stê pach co naj mniej
45 se kund a kon ku ren cjach ze spo³owych w od stê pach co naj mniej 90 se kund. 

6.2.5. Ka ¿ dy za wod nik wi nien byæ na mie j s cu sta r tu co naj mniej 5 mi nut przed swo im
cza sem sta r tu.

6.2.6. Ty l ko sta r ter de cy du je o przed wcze s nym sta r cie i mo¿e ze z wo liæ na po wtó r ny
start, za wia da miaj¹c o tym sê dzie go g³ównego.

6.3. Prze jazd przez bra m ki
6.3.1. Wszy stkie bra m ki musz¹ byæ po ko na ne w ko le j no œci nu me rów.

6.3.2. Wszy stkie bra m ki musz¹ byæ po ko na ne zgod nie z kie run kiem wy zna czo nym
przez pra wid³ow¹ stro nê ta b li cy z nu me rem bra m ki, tak jak okre œlo no w pkt. 2.4.5.

6.3.3. Wszy stkie bra m ki mog¹ byæ po ko ny wa ne do wo l nie, ale z pra wid³owej stro ny, tak
jak okre œlo no w pkt. 2.4.5.

6.3.4. Po ko ny wa nie bra m ki roz po czy na siê w mo men cie kie dy:
– ³ódŸ, cia³o za wod ni ka b¹dŸ wios³o do tk nie pa li ka lub g³owa za wod ni ka (w C-2 jed ne -

go z za wod ni ków) prze t nie li niê bra m ki.
6.3.5. Prze jazd bra m ki jest za ko ñ czo ny w chwi li, kie dy roz po czê³o siê po ko ny wa nie ja -
kiej ko l wiek na stê puj¹cej po niej bra m ki lub prze ciê ta zo sta³a li nia mety.
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6.3.6. Aby bra m kê uz naæ za pra wid³owo po ko nan¹ musz¹ byæ spe³nio ne na stê puj¹ce wa -
run ki:
a) ³ódŸ (lub jej czêœæ) musi prze kro czyæ li niê po miê dzy pa li ka mi bra m ki w tym sa mym

mo men cie, w któ rym prze kra cza j¹ ca³a g³owa za wod ni ka (w C-2 obu za wod ni ków),
b) uz na je siê ¿e ³ódŸ (lub jej czêœæ) prze ci na li niê po miê dzy pa li ka mi, je œli w tym sa -

mym cza sie ca³a g³owa za wod ni ka (w C-2 obu za wod ni ków) prze ci na tê li niê,
c) ca³a g³owa za wod ni ka (w C-2 g³owy obu za wod ni ków) musi prze kro czyæ li niê po -

miê dzy pa li ka mi bra m ki z od po wied niej stro ny i w od po wied nim kie run ku.
6.3.7. Po pra w ny prze jazd bra m ki bez do tkniê cia pa li ka cia³em, wios³em lub ³odzi¹, jest
prze ja z dem bezb³êd nym.

6.4. Oce na prze ja z du
6.4.1. „0” pun któw ka r nych – po pra w ny prze jazd, bez b³êdów.

6.4.2. „2” pun kty ka r ne – po pra w ny prze jazd bra m ki, ale z do tkniê ciem jed ne go lub obu
pa li ków. Wie lo kro t ne do ty ka nie pa li ka lub obu jest ka ra ne tylko raz.

6.4.3. „50” pun któw ka r nych:
a) do tkniê cie bra m ki (jed ne go lub obu pa li ków) bez po pra wne go prze ja z du,
b) umy œl ne odtr¹ce nie pa li ków bra m ki, aby umo ¿ li wiæ prze jazd (odtr¹ce nia pa li ków

bra m ki nie uwa ¿a siê za umy œl ne wte dy, kie dy cia³o i ³ódŸ za wod ni ka by³y ju¿
w po³o¿e niu, w któ rym mo ¿ li wy by³ pra wid³owy prze jazd bra m ki),

c) cia³o za wod ni ka (w C-2 jed ne go z dwóch) prze ci na li niê bra m ki bêd¹c ca³ko wi cie
pod wod¹ (patrz pkt. 6.7.4.),

d) prze je cha nie bra m ki w in nym kie run ku ni¿ na ka za ny na ma pie tra sy. Pod czas prze ja -
z du przez bra m kê w ¿ad nym mo men cie, ¿ad na czêœæ g³owy nie mo¿e prze kro czyæ li -
nii bra m ki w niew³aœci wym kie run ku,

e) opu sz cze nie bra m ki. Uwa ¿a siê, ¿e nast¹pi³o opu sz cze nie bra m ki lub bra mek wte dy,
kie dy roz po czy na siê prze jazd ja kiej ko l wiek na stê p nej bra m ki lub gdy prze kro czo na
zo sta³a li nia mety,

f) w bie gu ze spo³owym prze kro cze nie cza su 15 se kund na li nii mety,
g) g³owa za wod ni ka lub jej czêœæ mija li niê po miê dzy pa li ka mi bra m ki pod czas, gdy

¿ad na czêœæ ³odzi nie zna j du je siê w œwie t le bra m ki.
6.4.4. Pod ciê cie bra m ki bez jej do ty ka nia nie jest ka ra ne.

6.4.5. Wie lo kro t ne na je ¿ d¿a nie na bra m kê, bez do ty ka nia jej pa li ków nie jest ka ra ne, je -
¿e li g³owa za wod ni ka lub jej czêœæ nie prze kro czy³a li nii po miê dzy pa li ka mi tej bra m ki. 

6.4.6. „50” pun któw ka r nych jest naj wy¿sz¹ kar¹ jak¹ mo¿e otrzy maæ jed na ³ódŸ na jed -
nej bra m ce.

6.4.7. Ja kie ko l wiek w¹tpli wo œci musz¹ byæ za wsze roz strzy g niê te na ko rzyœæ za wod -
ni ka.

6.4.8. Sê dzia bra m ko wy syg na li zu je za wod ni kom i pub li cz no œci oce nê prze ja z du osa dy,
u¿y waj¹c do tego celu tarcz sy g na li zuj¹cych.

6.4.9. Ko m p let tarcz sy g na li zuj¹cych sk³ada siê:
a) z dwóch dwu stron nie ma lo wa nych tarcz jed nej ¿ó³tej z cyfr¹ 2 i jed nej cze r wo nej

z cyfr¹ 50 od po wie d nio po obu stro nach.
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6.4.10. Oce na prze ja z du syg nali zo wa na jest wed³ug na stê puj¹cych za sad:
a) bezb³êdny prze jazd przez bra m kê nie jest syg nali zo wa ny,
b) prze jazd z pun kta mi ka r ny mi syg nali zo wa ny jest przez pod nie sie nie ¿ó³tej ta r czy

(z cyfr¹ 2) lub cze r wo nej (z cyfr¹ 50) sto so w nie do pope³nio nych b³êdów.
6.4.11. Sê dzio wie mog¹ po sia daæ te le fon lub ra dio te le fon w celu prze ka zy wa nia ocen
prze ja z du. Nie zwa l nia to ich od syg nali zo wa nia oce ny prze ja z du.

6.4.12. Sê dziom nie wol no po ro zu mie waæ siê lub udzie laæ te ch ni cz nych rad osa dzie
bêd¹cej na tra sie. Sê dziom nie wol no zwra caæ uwa gi za wod ni kom na pope³nio ne b³êdy
w cza sie prze ja z du.

6.5. Wy pa d ki i ko li zje na tra sie
6.5.1. Je ¿e li za wod nik jest wy prze dza ny przez dru gie go za wod ni ka, musi usun¹æ siê
z dro gi, je œli sê dzia bra m ko wy da³ sy g na³ gwi z d kiem.

6.5.2. W przy pa d ku, gdy je den za wod nik prze szko dzi³ dru gie mu za wod ni ko wi, mo¿e on
za zgod¹ sê dzie go g³ów ne go po wtó rzyæ swój prze jazd. Je œli za wod nik wy przed za w wy -
ni ku omi niê cia bra m ki, nie mo¿e prze szka dzaæ wy prze dza ne mu za wod ni ko wi.

6.5.3. Kie dy za wod nik z³amie lub zgu bi wios³o, mo¿e on u¿yæ je dy nie wios³a wie zio ne -
go w swo jej ³odzi.

6.5.4. W przy pa d ku kon ku ren cji ze spo³owych, za wod nik mo¿e ta k ¿e u¿yæ wios³a in ne go 
cz³onka ze spo³u zna j duj¹cego siê w ³odzi.

6.5.5. Za wy wro t kê uz na je siê sy tu a cjê, kie dy za wod nik (w C-2 je den z za wod ni ków)
opu œci³ ³ódŸ.

6.5.6. Prze wro t ka eski mo ska nie jest uwa ¿a na za wy wro t kê. W prze ja z dach ze spo³o -
wych cz³on ko wie ze spo³u mog¹ wza je m nie po ma gaæ so bie w prze wro t ce eski mo skiej.

6.5.7. Ka ¿ dy za wod nik, któ ry opu œci³ swoj¹ ³ódŸ jest wy eli mino wa ny z da nej kon ku ren -
cji. Musi on na ty ch miast opu œciæ tra sê. 

6.5.8. Je ¿e li w prze je Ÿ dzie ze spo³owym je den z za wod ni ków opu œci swoj¹ ³ódŸ, to ca³y
ze spó³ zo sta je wy eli mino wa ny i musi na ty ch miast opu œciæ tra sê.

6.6. Meta
6.6.1. Li nia mety musi byæ wy ra Ÿ nie oz na ko wa na po oby d wu stro nach tra sy.

6.6.2. Prze jazd za wod ni ka jest za ko ñ czo ny w chwi li przep³yniê cia li nii mety. Za wod nik
nie mo¿e przep³yn¹æ li nii mety wiê cej ni¿ je den raz.

6.6.3. W kon ku ren cjach ze spo³owych wszy stkie 3 osa dy musz¹ przep³yn¹æ li niê mety
w ci¹gu 15 se kund.

6.7. Po miar cza su i usta la nie wy ni ków
6.7.1. Czas prze ja z du mie rzo ny jest od chwi li prze ciê cia li nii sta r tu do chwi li prze ciê cia
li nii mety przez cia³o za wod ni ka, w C-2 pie r wsze go z za wod ni ków. Do pu sz cza siê sto -
so wa nie ele ktro ni cz nych urz¹dzeñ do po mia ru cza su umie sz czo nych na cie le za wod ni ka 
lub ³odzi.

6.7.2. W kon ku ren cjach ze spo³owych czas prze ja z du mie rzo ny jest od chwi li prze ciê cia
li nii sta r tu przez cia³o pie r wsze go za wod ni ka do chwi li prze ciê cia li nii mety przez cia³o
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osta t nie go za wod ni ka (do pu sz cza siê sto so wa nie urz¹dzeñ do po mia ru cza su umie sz cza -
nych na cie le za wod ni ka lub ³odzi).

6.7.3. Przy ele ktro ni cz nym po mia rze cza su, za mo ment sta r tu i mi niê cia li nii mety uwa -
¿a siê prze ciê cie li nii sta r tu i mety przez cia³o za wod ni ka (w C-2 pie r wsze go z za wod ni -
ków). Pod czas prze kra cza nia li nii mety za wod nik(cy) musi trzy maæ wios³o w obu rê -
kach i nie mo¿e pró bo waæ prze ci naæ li nii mety wios³em przed tym jak cia³o prze kro czy
tê li niê. Sy tu a cjê tê oce nia sê dzia mety a de cyzjê w tej spra wie (do dys kwa lifi ka cji
w³¹cz nie) po dej mu je sê dzia g³ówny.

6.7.4. Prze je cha nie li nii mety dnem do góry dys kwa lifi ku je za wod ni ka w da nej kon ku -
ren cji. Uwa ¿a siê, ¿e ³ódŸ jest dnem do góry, kie dy cia³o za wod ni ka zna j du je siê ca³ko -
wi cie pod wod¹.

6.7.5. Za le ca siê po miar cza su sto pe rem ele ktro ni cz nym.

6.7.6. Do ob li cze nia wy ni ków prze ja z du sto so w any jest na stê puj¹cy wzór: 

       czas prze ja z du w se kun dach + pun kty ka r ne osa dy = wy nik

       1 se kun da = 1 punkt.

6.7.7. Przyk³ad usta la nia wy ni ku w kon ku ren cji indy widu a l nej:

     czas I prze ja z du – 2 mi nu ty 10,38 sek = 130,38 pkt

     pun kty ka r ne I prze ja z du – 4                      4

                                                     ra zem:     134,38 pkt.

     czas II prze ja z du – 2 mi nu ty 12,69 sek = 132,69 pkt

     pun kty ka r ne II prze ja z du – 0                      0

                                                     ra zem:      132,69

     wy nik za wod ni ka: 132,69 pkt.

6.7.8. Przyk³ad usta la nia wy ni ku w prze je Ÿ dzie ze spo³owym:

     czas I prze ja z du – 2 mi nu ty 28,72 sek  =  148,72 pkt

     pun kty ka r ne ze spo³u – 18                          18 (tj. 1+2+3 ³ódŸ)

                                                      ra zem:      166,72 pkt

     czas II prze ja z du – 2 mi nu ty 29,03 sek = 149,03 pkt

     pun kty ka r ne ze spo³u – 2                2 (tj.1+2+3 ³ódŸ)

                                                     ra zem:       151,03 pkt

     wy nik ze spo³u:    151,03 pkt.

6.7.9. Jak ty l ko zo stan¹ ob li czo ne wy ni ki prze ja z du za wod ni ków musz¹ zo staæ wy wie -
szo ne w wi do cz nym mie j s cu na stê puj¹ce dane:
a) nu mer sta r to wy za wod ni ka,
b) pun kty ka r ne,
c) czas prze ja z du.
Dane te mog¹ zo staæ og³oszo ne w in nej fo r mie.

6.7.10. Za wod nik lub ze spó³, któ ry uzy ska naj mnie j szy wy nik zo sta je zwy ciêzc¹.
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6.7.11. Je œli dwóch lub wiê cej za wod ni ków lub ze spo³ów uzy ska ten sam wy nik o po zy -
cji za wod ni ka lub ze spo³u de cy du je po rów na nie go r szych prze ja z dów a je œli i one s¹ ta -
kie same, za wod ni kom przy zna je siê to samo mie j s ce.

6.7.12. Gdy w da nej kon ku ren cji ze spo³owej roze gra no ty l ko je den prze jazd, przy jed na -
ko wym wy ni ku dwu lub wiê cej ze spo³ów sto su je siê prze pis 6.7.11.

6.7.13. W ko mu ni ka cie z za wo dów u¿y wa ne bêd¹ po ni ¿ sze ad no ta cje:

       DNF – nie uko ñ czy³

       DNS – nie sta r to wa³

       DNQ – dys kwa lifi ka cja

       DSQ – R – zdysk wali fiko wa ny na je den prze jazd

       DSQ – C – zdysk wali fiko wa ny na za wo dy.

W przy pa d ku DNF, DNS, DSQ–R, przy ob li cze niu wy ni ku i kla sy fi ka cji, sto su je siê za -
pis 999 se kund. W przy pa d ku DSQ–C – nie do ko nu je siê kla sy fi ka cji.

6.8. Dys kwa lifi ka cja
6.8.1. Ka ¿ dy za wod nik, któ ry usi³uje od nieœæ zwy ciê stwo w za wo dach w spo sób nie ucz -
ci wy lub nie zgod ny z prze pi sa mi, ³amie prze pi sy lub kwe stio nu je ich wa ¿ noœæ, zo sta je
zdysk wali fiko wa ny na czas trwa nia zawodów.

6.8.2. Je ¿e li za wod nik na ru szy³ prze pi sy w wy ni ku dzia³ania in nej oso by, sê dzia g³ówny
po dej mu je de cy zjê czy na le ¿y go zdysk wali fi ko waæ.

6.8.3. Je ¿e li za wod nik sta r tu je na ³odzi nie od po wia daj¹cej prze pi som (³ódŸ lub jej wy po sa ¿e -
nie nie od po wia da prze pi som) lub w cza sie prze ja z du nie za cho wa wy mo gów bez pie cze ñ -
stwa (kask, ka mi ze l ka ase kura cy j na) mo¿e zo staæ zdysk wali fiko wa ny w tym prze je Ÿ dzie.

6.8.4. Za wod nik, któ ry przy j mu je po moc z zewn¹trz, mo¿e zo staæ zdysk wali fiko wa ny
przez sê dzie go g³ów ne go, je ¿e li ten zo sta³ o tym fa kcie po wia do mio ny przez sê dzie go
oce niaj¹cego tê sytuacjê.

6.8.5. Za po moc z zewn¹trz uwa ¿a siê:
a) wszelk¹ po moc udzie lon¹ za wod ni ko wi lub jego ³odzi,
b) da wa nie, po da wa nie lub rzu ca nie za wod ni ko wi za pa so we go wios³a lub jego w³as ne -

go zgu bio ne go wios³a,
c) kie ro wa nie, po py cha nie lub wpra wia nie w ruch ³odzi przez kogoœ in ne go ni¿ sa me go 

za wod ni ka,
d) udzie le nie za wod ni ko wi wska zó wek przy po mo cy apa ra tów ele ktroa kusty cz nych

lub ra dio tele fo nu przez jak¹ko l wiek oso bê.
6.8.6. Za wod nik, któ ry opu œci ³ódŸ zo sta je zdysk wali fiko wa ny w da nym prze je Ÿ dzie.
Do ty czy to rów nie¿ prze ja z dów ze spo³owych.

6.8.7. Po wy wro t ce za wod ni kom nie ze z wa la siê pod ry go rem dys kwa lifi ka cji na umy œl ne
prze je ¿ d¿a nie da l szych bra mek.

6.8.8. De cy zja o dys kwa lifi ka cji musi byæ og³oszo na i po da na do wia do mo œci kie ro w ni -
kom dru ¿yn. Czas og³osze nia tej de cy zji, od któ re go bie g nie te r min sk³ada nia pro te stu,
musi byæ od no to wa ny w aktach za wo dów.

23

Ka ja ka r stwo sla lo mo we

01_56

13 lutego 2009 10:38:44



6.9. Pro te sty
6.9.1. Pro te sty w cza sie za wo dów mog¹ sk³adaæ ty l ko kie ro w ni cy dru ¿yn.

6.9.2. Ka ¿ dy pro test musi byæ z³o¿o ny na pi œmie z za³¹cze niem va dium, któ re go wy so -
koœæ po win na byæ okre œlo na w za po wie dzi za wo dów. Va dium pod le ga zwro to wi, je ¿e li
pro test zo sta nie uwz glê d nio ny.

6.9.3. Pro test prze ciw ko udzia³owi za wod ni ka w za wo dach po wi nien byæ z³o¿o ny przed
roz po czê ciem za wo dów. Pro test po tym te r mi nie mo¿e mieæ mie j s ce je dy nie wte dy, gdy
sk³adaj¹cy go udo wod ni, ¿e w te r mi nie wy ¿ej okre œlo nym nie wie dzia³ i nie móg³ wie dzieæ 
o ist nie niu fa ktu, na któ rym opie ra siê pro test. Wa run kiem jego przy jê cia jest z³o¿e nie pi -
se mnej de kla ra cji w ci¹gu 5 mi nut po ofi cja l nym og³osze niu wy ni ków da ne go prze ja z du.

6.9.4. Pro test do tycz¹cy prze bie gu prze ja z du lub dys kwa lifi ka cji po wi nien byæ zg³oszo -
ny w ci¹gu 20 mi nut od og³osze nia wy ni ków tego prze ja z du lub dys kwa lifi ka cji.

6.9.5. Inne pro te sty do tycz¹ce na ru sze nia prze pi sów, po wo duj¹ce nie pra wid³owo œci
w pro wa dze niu za wo dów, mog¹ byæ sk³ada ne przez ca³y czas ich trwa nia. Pro test do ty -
cz¹cy oce ny prze ja z du bra m ki mo¿e byæ wnie sio ny w przy pa d ku je ¿e li:
a) oce nia na bra m ka nie mog³a byæ wi dzia na przez sê dzie go do ko nuj¹cego oce ny,
b) bra m ka nie by³a ob ser wo wa na przez sê dzie go pod czas prze ja z du,
c) de cy zja do tycz¹ca prze ja z du jest ewi den t nie nie zgod na z prze pi sa mi.
6.9.6. Sê dzia g³ówny oce nia za sad noœæ pro te stu. Wys³uchu je oœwia d czeñ sê dziów oraz za -
po zna je siê z in ny mi ma te ria³ami do tycz¹cymi pro te stu. Bez po œred nio po roz pa trze niu pro -
te stu sê dzia g³ówny prze ka zu je sw¹ de cy zjê na pi œmie wszy stkim zain tere so wa nym dru ¿y -
nom. Za pi sy vi deo nie mog¹ byæ u¿y wa ne do kwe stio no wa nia sê dzio wskich de cy zji
z wyj¹tkiem sy tu a cji w któ rych or ga ni za tor za bez pie cza ofi cja l ne vi deo pod czas za wo dów.

6.9.7. Wed³ug uz na nia sê dzie go g³ów ne go, w¹tpli wo œci do tycz¹ce usta lo nych fa któw
lub b³êdów te ch ni cz nych mog¹ byæ po tra kto wa ne jak zwyk³e py ta nia. 

6.9.8. Pro te sty w tra kcie za wo dów sk³ada siê na rêce sê dzie go g³ów ne go lub upo wa ¿ nio -
nej przez nie go oso by. Pro te sty po za ko ñ cze niu za wo dów (pkt. 6.9.3.) sk³ada siê do:

Zarz¹du PZKaj. – w od nie sie niu do za wo dów cen tra l nych,

Zarz¹du OZ Kaj. – w od nie sie niu do za wo dów te re no wych.

6.9.9. Roz pa trzo ne pro te sty wraz z umo ty wo wan¹ na pi œmie de cyzj¹ sê dzie go g³ów ne go
na le ¿y za³¹czyæ do spra wo z da nia z za wo dów.

6.10. Odwo³ania
6.10.1. Od de cy zji sê dzie go g³ów ne go, o któ rych mowa w pkt. 6.9.6. przys³ugu je zain -
tere so wa nym pra wo odwo³ania siê do:
a) jury – je ¿e li zo sta³o powo³ane dla da nych za wo dów, naj pó Ÿ niej w ci¹gu 20 mi nut po

og³osze niu kwe stio no wa nej de cy zji,
b) do kom pe ten cyj nie w³aœci we go or ga nu PZKaj. (pkt. 6.9.8.) naj pó Ÿ niej w ci¹gu

14 dni od dnia za ko ñ cze nia za wo dów.
6.10.2. W odwo³aniu nie mog¹ byæ kwe stio no wa ne fa kty.

6.10.3. Odwo³anie mo¿e do ty czyæ ty l ko spraw in ter pre ta cji lub sto so wa nia prze pi sów.
Odwo³anie po win no byæ z³o¿o ne na pi œmie wraz z pe³nym ma te ria³em do wo do wym oraz 
va dium jak w pkt. 6.9.2.
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6.10.4. Prze wod nicz¹cy jury musi na ty ch miast zwo³aæ jury w celu roz pa trze nia pra -
wid³owo z³o¿o ne go odwo³ania.

6.10.5. Jury musi og³osiæ swoj¹ de cy zjê w ci¹gu 60 mi nut od chwi li otrzy ma nia odwo³ania.

6.10.6. Jury po da je swoj¹ de cy zjê w fo r mie pi se mnej z uza sad nie niem.

6.10.7. Jury po win no skon su l to waæ siê z sê dzi¹ g³ów nym, sê dzia mi oraz zain tere sowa -
ny mi w celu uzy ska nia in fo r ma cji nie zbêd nych do po jê cia de cy zji. De cy zje jury lub
PZKaj. (OZK) wy mie nio ne w pkt. 6.9.8. s¹ osta te cz ne.

6.11. Na gro dy
6.11.1. Za zwy ciê stwo osi¹gniê te w za wo dach cz³on ko wie zwy ciê skich osad mog¹ otrzy -
maæ na gro dy w po sta ci dy p lo mów, me da li, pu cha rów, na gród rze czo wych, pie niê¿ nych itp.

6.11.2. Or ga ni za cje bior¹ce udzia³ w za wo dach mog¹ otrzy maæ za zwy ciê stwo w pun k -
ta cji ogó l nej na gro dy w po sta ci dy p lo mów, pla kiet, pu cha rów, rze czo wej, pie niê ¿ nej itp.

6.1.3. Na gro dy mog¹ byæ:
a) jed no ra zo we,
b) prze chod nie.
6.11.4. Na gro da prze chod nia po win na po sia daæ re gu la min opra co wa ny przez fun da to ra,
okre œlaj¹cy prze zna cze nie, wa run ki zdo by cia oraz ewen tu a l ne prze j œcie na gro dy na
w³as noœæ kil ka krot ne go zdobywcy.

6.11.5. Na gro dy prze chod nie po win ny byæ roz da wa ne w tra kcie za wo dów okre œlo nych
re gu la mi nem na gro dy. Je ¿e li or ga ni za tor tych za wo dów z jaki ch ko l wiek po wo dów nie
mo¿e ich prze pro wa dziæ, wi nien po wia do miæ o tym fa kcie kom pe ten cyj nie w³aœci wy or -
gan PZKaj., któ ry mo¿e zle ciæ roze gra nie na gro dy na in nych zawodach.

6.11.6. Or ga ni za cja spo r to wa, któ ra zdo by³a na gro dê prze chod ni¹, po win na zwró ciæ j¹
naj pó Ÿ niej w przed dzieñ po no w ne go jej roze gra nia orga niza to ro wi za wo dów w sta nie
nie usz ko dzo nym, z wy ry ty mi (nama lo wa ny mi) na niej od po wied ni mi na pi sa mi. Do cza -
su osta t nie go roze gra nia na gro da prze chod nia po zo sta je w³as no œci¹ fundatora.

6.11.7. Prze zna cze nie wsze l kich na gród musi byæ usta lo ne i po da ne do wia do mo œci
wszy stkich zain tere so wa nych przed roz po czê ciem za wo dów. Pó Ÿ nie j sze zmia ny prze -
zna cze nia na gród s¹ nie dopu sz czal ne.

6.11.8. Sê dzia g³ówny prze j mu je od orga ni za to ra wy kaz na gród ze wska za niem prze zna -
cze nia ra zem z do ku men tacj¹ przed za wo da mi i jest odpo wie dzia l ny za ich pra wid³owy
roz dzia³.

6.12. Po sta no wie nia dys cyp lina r ne

6.12.1. Prócz kar dys cyp lina r nych okre œlo nych w ni nie j szym re gu la mi nie, sê dzia g³ów -
ny ma pra wo wy mie rzaæ karê dys cy p li narn¹ do dys kwa lifi ka cji w³¹cz nie na czas za wo -
dów wy³¹cz nie ucze st ni kom za wo dów, któ rzy le kce wa¿¹ spo r to wy cha ra kter za wo dów,
b¹dŸ swym za cho wa niem ob ra ¿aj¹ oso by bior¹ce udzia³ w za wo dach lub pu b li cz noœæ.

6.12.2. Je ¿e li zda niem sê dzie go g³ów ne go pope³nio ny czyn po wi nien byæ ostrzej uka ra -
ny, wi nien za sto so waæ naj wy¿sz¹ do pu sz czaln¹ karê, a po za ko ñ cze niu za wo dów
przes³aæ dok³adny opis spra wy do kom pe ten cyj ne go w³aœci we go or ga nu PZKaj. z wnio -
skiem o wy mie rze nie wiê kszej kary.
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6.12.3. W ra zie pope³nie nia czy nu pod le gaj¹cego ka rze dys cyp lina r nej przez oso bê, któ -
rej uka ra nie nie le¿y w ko m pe ten cji sê dzie go g³ów ne go, po wi nien on bez po œred nio po
za wo dach przes³aæ dok³adny opis wy da rzeñ do kom pe ten cyj ne go w³aœci we go or ga nu
PZKaj. z wnio skiem o ukaranie.

6.12.4. Sê dzia g³ówny obo wi¹zany jest wy ra Ÿ nie okre œliæ w spra wo z da niu z za wo dów,
ja kie kary dys cyp lina r ne komu i za ja kie prze wi nie nia wy mie rzy³.

6.13. Kon tro la do pin gu
6.13.1. Sto so wa nie œro d ków do pin guj¹cych jest za bro nio ne.

6.13.2. Or ga ni za tor mo¿e prze pro wa dziæ kon tro lê do pin gow¹.

6.13.3. W przy pa d ku, gdy za wod nik u¿y wa³ œro d ków do pin guj¹cych pod le ga dys kwa -
lifi ka cji na tych za wo dach. Ponad to Zarz¹d PZKaj. po dej mu je po stê po wa nie dys cypli -
na r ne. Je ¿e li dys kwa lifi ka cja nast¹pi³a po wrê cze niu me da li (og³osze niu wy ni ków) mie -
j s ce uzy ska ne przez za wod ni ka lub ze spó³ prze cho dzi na naj bli ¿ sze go ko le j ne go za wod -
ni ka, a wszy s cy po zo sta li za wod ni cy prze su waj¹ siê o jed no mie j s ce. Me da le lub na gro -
dy musz¹ byæ zwró co ne i wrê czo ne zwy ciê ¿aj¹cemu za wod ni ko wi (za wod ni kom)
zgodnie z now¹ klasyfikacj¹.

6.14. Spra woz da w czoœæ
6.14.1. Po za ko ñ cze niu re gat sê dzia g³ówny sporz¹dza spra wo z da nie z za wo dów wed³ug 
usta lo ne go wzo ru i prze sy³a je naj pó Ÿ niej w ci¹gu 7 dni do ad re sa tów wy mie nio nych
w spra wo z da niu.

6.14.2. Wy ni ki z za wo dów or ga ni za tor prze sy³a do Ko mi sji Kla sy fi ka cji i Ewi den cji
PZKaj. (OZ Kaj.) oraz Zarz¹du PZKaj. (OZ Kaj.).

6.14.3. Pe³n¹ do ku men ta cjê za wo dów or ga ni za tor prze cho wu je przez okres 1 roku. 
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7. Ra mo wy re gu la min Mi strzostw Pol ski w sla lo mie

7.1. Po sta no wie nia ogó l ne
7.1.1. Mi strzo stwa Pol ski mog¹ byæ roz gry wa ne jako:
a) indy widu a l ne,
b) dru ¿y no we,
c) indywi dualno -dru¿y no we.
7.1.2. Ro dza je Mi strzostw Pol ski (M.P.) roz gry wa nych w da nym roku oraz za sa dy ich
pun kta cji okre œla Zarz¹d PZKaj. i po da je do ogó l nej wia do mo œci w ka len da rzu za wo -
dów cen tra l nych, o któ rych mowa w pkt. 3.7. re gu la mi nu sla lo mu ka ja ko we go.

7.1.3. Mi strzo stwa Pol ski s¹ roz gry wa ne w na stê puj¹cych kon ku ren cjach:
a) kon ku ren cje indy widu a l ne:
  – ko bie ty         K-1
  – mê ¿ czy Ÿ ni    K-1, C-1, C-2
b) kon ku ren cje ze spo³owe:
  – ko bie ty         3 × K-1
  – mê ¿ czy Ÿ ni    3 × K-1, 3 × C-1, 3 × C-2
7.1.4. Mi strzo stwa Pol ski se nio rów i ju nio rów mog¹ byæ orga ni zo wa ne w tym sa mym
mie j s cu i cza sie z tym, ¿e po szcze gó l ne kon ku ren cje okre œlo ne w pkt. 7.1.3. roz gry wa ne
s¹ oso b no dla se nio rów i ju nio rów. 

7.1.5. Kon ku ren cje ob jê te pro gra mem M.P. (pkt. 7.1.3.) uz na je siê za mi strzowsk¹
(daj¹c¹ tytu³ mi strza Pol ski) je ¿e li sta r tu je w niej co naj mniej:
a) w kon ku ren cjach indy widu a l nych:

– 6 osad (na wet z jed ne go klu bu),
b) w kon ku ren cjach ze spo³owych:

– 3 ze spo³y (na wet z jed ne go klu bu).
7.1.6. W przy pa d ku, gdy obo wi¹zuje pun kta cja dru ¿y no wa, to kon ku ren cje indy widu a l -
na i ze spo³owa mo¿e siê od by waæ je ¿e li sta r tuj¹ w niej co naj mniej 2 osa dy lub 2 ze spo³y
(na wet z jed ne go klu bu).

7.1.7. Dla wa ¿ no œci kon ku ren cji nie jest ko nie cz ne aby obie osa dy lub oba ze spo³y ukoñ -
czy³y prze jazd.

7.1.8. Szcze gó³owe za sa dy roz gry wa nia M.P. usta la Zarz¹d PZKaj. i og³asza je w za po -
wie dzi, któ ra po win na byæ wy da na i wys³ana wszy stkim zain tere so wa nym nie pó Ÿ niej
ni¿ 6 tygo d ni przed pie r wszym dniem M.P.
7.1.9. Za po wiedŸ M.P. po win na w szcze gó l no œci za wie raæ:
a) te r min i mie j s ce,
b) kon ku ren cje,
c) gru py wie ko we i wy mo gi, któ re musz¹ spe³niaæ zg³asza ni za wod ni cy,
d) te r min i mie j s ce oraz za sa dy prze sy³ania zg³oszeñ,
e) te r min i mie j s ce spra w dza nia do ku men ta cji za wod ni czej,
f) te r min i mie j s ce lo so wa nia,
g) orien ta cy j ny pro gram mi nu to wy,
h) te r min i mie j s ce prze pro wa dza nia kon tro li ³odzi i sprzê tu,
i) wy so koœæ op³at sta r to wych i kar oraz wy so koœæ va dium za pro te sty i odwo³ania,
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j) ro dza je na gród i za sa dy ich przy zna wa nia,
k) in fo r ma cje do tycz¹ce po by tu dru ¿yn. 

7.2. Zg³osze nia, lo so wa nie, zmia ny
7.2.1. Zg³osze nia osad do M.P. sk³adaj¹ klu by (se kcje) zrze szo ne w Pol skim Zwi¹zku
Ka ja ko wym.

7.2.2. Do ka ¿ dej kon ku ren cji ob jê tej pro gra mem M.P. mo ¿ na zg³osiæ:
a) do kon ku ren cji indy widu a l nej – do woln¹ iloœæ osad,
b) do kon ku ren cji ze spo³owej – nie wiê cej ni¿ 3 ze spo³y.

7.2.3. W kon ku ren cjach prze wi dzia nych pro gra mem M.P. mo ¿ na do ko naæ zmia ny ty l ko
1 osa dy w ka ¿ dej kon ku ren cji.

7.2.4. Zarz¹d PZKaj. powo³uje ko mi sjê do spra w dza nia pra wid³owo œci zg³oszeñ i prze -
pro wa dze nia lo so wa nia. 

7.2.5. Przy lo so wa niu mog¹ byæ obe c ni przed sta wi cie le zain tere so wa nych dru ¿yn
w cha ra kte rze obse r wa to rów, jed nak bez pra wa g³osu.

7.2.6. Pro gram M.P. za wie raj¹cy wy ni ki lo so wa nia oraz szcze gó³owy mi nu to wy rozk³ad 
prze ja z dów, od praw, zbió rek itp. po wi nien byæ do rê czo ny zain tere so wa nym naj pó Ÿ niej
przed roz po czê ciem od pra wy kie ro w ni ków dru ¿yn po prze dzaj¹cej M.P.

7.3. Za sa dy roz gry wa nia Mi strzostw Pol ski w Sla lo mie
7.3.1. Mi strzo stwa Pol ski roz gry wa siê w ci¹gu dwóch ko le j nych dni przy za cho wa niu
na stê puj¹cych za sad:
  I dzieñ – eli mi na cje w kon ku ren cjach indy widu a l nych i kon ku ren cje ze spo³owe,
  II dzieñ – pó³fina³y i fina³y w kon ku ren cjach indy widu a l nych.
7.3.2. Tra sa M.P. musi byæ za pro je kto wana przez co naj mniej 3 upra w nio nych przed sta -
wi cie li zg³oszo nych or ga ni za cji.
7.3.3. Tra sa bie gu pó³fina³owe go i fina³owe go mo¿e byæ zmie nio na w od nie sie niu do tra -
sy z eli mi na cji (patrz pkt. 2.3.8.).
7.3.4. Je œli M.P. se nio rów i ju nio rów roz gry wa ne s¹ w tym sa mym mie j s cu i cza sie, kon -
ku ren cje okre œlo ne w pkt. 7.1.3. roz gry wa siê tak, by ju nio rzy sta r to wa li przed se nio ra -
mi. W kon ku ren cjach ze spo³owych musz¹ byæ roze gra ne dwa prze ja z dy.

7.3.5. Je œli przy pun kta cji dru ¿y no wej dwie czy wiê cej dru ¿yn zdo bê dzie tê sam¹ li cz bê
pun któw, to o ich ko le j no œci de cy du je iloœæ zdo by tych miejsc I, przy ich rów no œci –
miejsc II i od po wie d nio miejsc III. W przy pa d ku, gdy i ta iloœæ zdo by tych le p szych
miejsc jest rów na, dru ¿y na za j mu je to samo mie j s ce.

7.3.6. Za sa dy kwa li fi ka cji do pó³fina³u i fina³u Mi strzostw Pol ski, okre œla ka¿ do ra zo wo
Pion Szko le nia PZKaj. w po ro zu mie niu z Ko misj¹ Ka ja ka r stwa Gó r skie go i za mie sz cza
te za sa dy w za po wie dzi M.P.

7.4. Po sta no wie nia ko ñ co we
7.4.1. Za za jê cie pie r wszych miejsc za wod ni cy otrzy muj¹ pami¹tko we me da le i tytu³y.
Pod czas ce re mo nii wrê cza nia me da li i tytu³ów nie mog¹ byæ wrê cza ne inne na gro dy.
7.4.2. W spra wach nie ure gu lo wa nych ni nie j szym re gu la mi nem i za po wie dzi¹ Mi -
strzostw Pol ski sto su je siê od po wied nie pun kty re gu la mi nu sla lo mu ka ja ko we go.

28

Ka ja ka r stwo sla lo mo we

01_56

13 lutego 2009 10:38:44



II. REGULAMIN ZJAZDU KAJAKOWEGO

1. Po sta no wie nia ogó l ne

1.1. Zjazd ka ja ko wy ma na celu prze jazd tra sy na dzi kiej, by strej wo dzie w mo ¿ li wie jak
naj kró t szym cza sie.

1.2. Tras¹ zja z du, zwan¹ da lej „tras¹”, na zy wa my od ci nek gó r skiej, dzi kiej, by strej
wody, na któ rym roz gry wa siê zjazd ka ja ko wy, po czy naj¹c od li nii sta r tu do li nii mety.

1.3. Ni nie j szy re gu la min obo wi¹zuje orga ni za to ra za wo dów, sê dziów, kie ro w ni ków
dru ¿yn oraz za wod ni ków bior¹cych udzia³ w za wo dach i po wi nien byæ sto so wa ny we
wszy stkich roz gry wa nych w kra ju za wo dach, za wyj¹tkiem za wo dów, któ re zgod nie
z prze pi sa mi Miê dzy naro do wej Fe de ra cji Ka ja ko wej (ICF) uz na ne s¹ za miê dzy naro do -
we i w zwi¹zku z tym roz gry wa ne s¹ wg przepisów ICF.

1.4. Ze wzglê du na swój za siêg i ro dzaj za wo dy dziel¹ siê na:
a) miê dzy naro do we,
b) krajo we cen tra l ne,
c) krajo we te re no we.
1.5. Nad zór nad za wo da mi orga nizo wa ny mi w Pol sce spra wuj¹:
a) w od nie sie niu do za wo dów miê dzyna ro do wych i krajo wych za wo dów cen tra l nych –

Pol ski Zwi¹zek Ka ja ko wy (PZKaj.),
b) w od nie sie niu do krajo wych za wo dów te re no wych – Okrê go wy Zwi¹zek Ka ja ko wy

(OZ Kaj.), te re no wy w³aœci wy dla mie j s ca roz gry wa nia za wo dów.
1.6. Zarz¹d PZKaj. og³asza co ro cz nie, w te r mi nie do ko ñ ca sty cz nia da ne go roku, ka len -
darz orga ni zo wa nych w kra ju za wo dów miê dzyna ro do wych i krajo wych za wo dów cen -
tra l nych.

1.7. In ter pre ta cja prze pi sów re gu la mi nu oraz roz strzy ga nie w spra wach w nim nie prze -
wi dzia nych, na le ¿y:
a) w cza sie za wo dów do sê dzie go g³ów ne go lub jury, je ¿e li zo sta³o powo³ane,
b) po za wo dach do kom pe ten cyj nie w³aœci we go or ga nu PZKaj.

Naj wy¿sz¹ in stancj¹ w tych spra wach jest Zarz¹d PZKaj.
1.8. Re gu la min wcho dzi w ¿y cie z dniem 1 sty cz nia 2009 roku. 
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2. Prze pi sy te ch ni cz ne i bez pie cze ñ stwa

2.1. Ka te go rie i bu do wa ³odzi
2.1.1. Zjazd roz gry wa siê na na stê puj¹cych ro dza jach ³odzi:
a) wsze l kie go typu ka ja ki jed noo so bo we K-1,
b) wsze l kie go typu ka na dy j ki jed noo so bo we C-1,
c) wsze l kie go typu ka na dy j ki dwu o so bo we C-2.
2.1.2. £od zie musz¹ po sia daæ na stê puj¹ce wy mia ry i ciê ¿ar:

   typ     maks. d³ugoœæ       min. sze ro koœæ      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

Mi ni ma l ny ciê ¿ar ³odzi jest okre œlo ny dla ³odzi, w któ rych nie ma wody. Fa r tuch jest uz na -
wa ny za wy po sa ¿e nie, nie jest bra ny pod uwa gê przy wa ¿e niu.

2.1.3. £od zie nie mog¹ po sia daæ urz¹dzeñ ste ro wych, musz¹ po sia daæ po je dyncz¹ li niê
stê p ki, po je dyn czy dziób i rufê.

2.1.4. £od zie musz¹ byæ zbu do wa ne zgod nie z obo wi¹zuj¹cymi wy mia ra mi i nie wol no
zmie niaæ ich kszta³tu przez ca³y czas za wo dów.

2.1.5. Ka jak to ³ódŸ kry ta z ko k pi tem, w któ rej za wod nik sie dzi, wpra wiaj¹c j¹ w ruch za
po moc¹ wios³a o dwóch pió rach.

2.1.6. Ka na dy j ka jest to ³ódŸ kry ta z ko k pi tem, w któ rej za wod nik klê czy, wpra wiaj¹c j¹
w ruch za po moc¹ wios³a o jed nym pió rze.

2.1.7. £od zie, wy po sa ¿e nie oraz wios³a i ubra nie mog¹ mieæ zna ki fi r mo we, sym bo le re -
kla mo we (z wyj¹tkiem pro du któw ty to nio wych i al ko ho lo wych), em b le ma ty i na pi sy.
Wszy stkie na pi sy re kla mo we po win ny byæ umie sz czo ne tak aby nie zak³óca³y iden ty fi -
ka cji za wod ni ka i nie mia³y wp³ywu na jego przejazd.

2.1.8. £od zie lub sprzêt, któ re nie od po wia daj¹ wy mo gom regu la mi no wym, nie zo stan¹
do pu sz czo ne do za wo dów.

2.1.9. Ka ¿ dy za wod nik jest odpo wie dzia l ny aby jego sprzêt spe³nia³ po wy ¿sze wy ma ga -
nia regu la mi no we.

2.2. Kon ku ren cje
2.2.1. Zjazd roz gry wa siê w na stê puj¹cych kon ku ren cjach:
a) indy widu a l nych:

– ko bie ty          K-1, C-1, C-2,
– mê ¿ czy Ÿ ni     K-1, C-1, C-2

b) ze spo³owych:
– ko bie ty          3 × K-1, 3 × C-1, 3 × C-2,
– mê ¿ czy Ÿ ni     3 × K-1, 3 × C-1, 3 × C-2.

2.2.2. Za wod nik mo¿e sta r to waæ ty l ko w jed nej kon ku ren cji indy widu a l nej i jed nej kon -
ku ren cji ze spo³owej, z wyj¹tkiem za wod ni ków zg³oszo nych w kon ku ren cjach kana dy j -
ko wych (patrz pkt. 5.3.3.).
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2.2.3. Ze spo³y mog¹ sk³adaæ siê ty l ko z za wod ni ków sta r tuj¹cych w kon ku ren cjach
indy widu a l nych.

2.2.4. Za wod nik mo¿e sta r to waæ w kon ku ren cji ze spo³owej in nej ni¿ indy widu a l na.

2.3. Tra sa
2.3.1. Tra sa musi pro wa dziæ z pun ktu wy ¿sze go na rze ce do pun ktu ni ¿ sze go. S¹ mo ¿ li -
we dwa ro dza je tras:
a) tra sa sprin tu ka ja ko we go,
b) tra sa kla sy cz ne go zja z du ka ja ko we go.
2.3.2. Tra sa sprin tu po win na mieæ d³ugoœæ 300 m do 600 m. Sto pieñ trud no œci wody na
ca³ej tra sie wi nien wy no siæ min. III. Start od by wa siê indy widu a l nie i ze spo³owo. Wy nik 
usta la siê przez do da nie dwóch prze ja z dów. Szcze gó³owe za sa dy roz gry wa nia sprin tu
ka¿ do ra zo wo okre œla za po wiedŸ.

2.3.3. Tra sa kla sy cz ne go zja z du ka ja ko we go musi byæ kró t sza ni¿ 30 mi nut a czêœæ tra sy
musi mieæ co naj mniej III sto pieñ trud no œci. Start od by wa siê indy widu a l nie i ze spo -
³owo.

2.3.4. Tra sa musi byæ prze je z d na na ca³ej swo jej d³ugo œci tzn. musi byæ za wsze dro ga,
któr¹ ³od zie mog³yby przep³yn¹æ.

2.3.5. Dla kon ku ren cji K-1 ko biet i ju nio rów tra sa mo¿e byæ skró co na, je ¿e li wiê kszoœæ
kie ro w ni ków ekip tak zde cy du je.

2.3.6. Prze no sze nie ³odzi na tra sie jest nie dopu sz czal ne.

2.3.7. Nie bez pie cz ne prze j œcia mog¹ byæ oz na czo ne bra m ka mi, ce lem wska za nia bez -
pie cz nej dro gi prze ja z du.
Prze je z d noœæ tra sy oce nia na jest przez sê dzie go g³ów ne go, kie ro w ni ka tech ni cz ne go
i kie ro w ni ka za wo dów.

2.3.8. W przy pa d ku, gdy tra sa jest szcze gó l nie trud na, or ga ni za tor mo¿e na ¿¹da nie osób
upra w nio nych (patrz pkt. 2.3.7.) prze nieœæ tra sê w inne mie j s ce lub zmie niæ tra sê dla ko -
biet, ju nio rów i m³odzików.

2.4. Prze pi sy bez pie cze ñ stwa
2.4.1. Wszy stkie ³od zie sta r tuj¹ce w za wo dach przez ca³y czas ich trwa nia musz¹ byæ
nie zata pia l ne i wy po sa ¿o ne w uchwyt umo co wa ny w od leg³oœci nie wiê kszej ni¿ 30 cm
od dzio bu i rufy. Za uchwyt uwa ¿a siê: pê t lê z liny, lin kê z r¹czk¹, lin kê biegn¹c¹ wzd³u¿
³odzi od dzio bu do rufy, uchwyt bêd¹cy in te graln¹ czê œci¹ ³odzi. Uchwy ty musz¹ za wsze 
umo ¿ li wiaæ ³atwe wsu niê cie ca³ej d³oni a¿ do na sa dy kciu ka ce lem uchwy ce nia ³odzi.
Ma te ria³ u¿y ty do wy ko na nia uchwy tu musi mieæ co naj mniej 6 mm œred ni cy lub mi ni -
ma l ny prze krój 2 × 10 mm. Za kle ja nie uchwy tów taœm¹ klej¹c¹ jest zabronione.

2.4.2. Ka ¿ dy za wod nik pod czas ca³ego cza su sta r tów, musi mieæ na so bie ka mi ze l kê ase -
ku ra cyjn¹, od po wied nie obu wie i za piê ty kask ochron ny (za le ca siê ¿eby kask za kry wa³
skroñ i uszy). Ka mi ze l ka ase kura cy j na no szo na na gó r nej czê œci cia³a, po win na byæ wy -
ko na na z ma te ria³u p³ywa l ne go, gwa ran to wa nej ja ko œci, nie wch³aniaj¹cego wody, roz -
mie sz czo nego rów no mie r nie z przo du i z ty³u. Ka mi ze l ka ase kura cy j na musi mieæ
p³ywa l noœæ umo ¿ li wiaj¹c¹ utrzy ma nie przez ni¹ na po wie rz ch ni wody od wa ¿ ni ka o ma -
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sie 6 kg i po win na byæ za pro je kto wana tak, aby utrzy my wa³a przy tomn¹ oso bê na wo -
dzie twarz¹ do góry. Obu wie musi byæ przez ca³y czas na no gach w celu ochro ny stóp
w ra zie ko nie cz no œci opu sz cze nia ³odzi.

2.4.3. Kask musi za pe w niaæ do sta teczn¹ ochro nê g³owy za wod ni ka w przy pa d ku ude -
rzeñ o ska³y (prze strzeñ miê dzy g³ow¹ a ka skiem musi ab sor bo waæ wstrz¹s) i po sia daæ
so lid ny pa sek pod bró d ko wy.

2.4.4. Za le ca siê orga ni za to rom i sê dziom spra w dza nie wy po rno œci ka mi ze lek ase kura -
cy j nych i ³odzi na sta r cie oraz na me cie.

2.4.5. W przy pa d kach w¹tpli wych na le ¿y spra w dziæ nie zata pia l noœæ ³odzi. £ódŸ
nape³nio na wod¹ musi siê uno siæ na po wie rz ch ni wody.

2.4.6. Za wod ni cy musz¹ mieæ mo ¿ li woœæ naty chmia sto we go opu sz cze nia ³odzi. 

2.4.7. Sta r ter, kon tro ler przed sta r to wy, kon tro ler ³odzi, sê dzia g³ówny, a ta k ¿e ka ¿ dy
z sê dziów w ra mach swo ich obo wi¹zków jest zo bo wi¹zany nie do pu œciæ za wod ni ka do
sta r tu, w przy pa d ku nie prze strze ga nia prze pi sów bez pie cze ñ stwa. 

2.4.8. W cza sie trwa nia za wo dów na tra sie musi byæ obe c ny ra to w nik me dy cz ny lub le -
karz, zdo l ny w ra zie wy pa d ku udzie liæ sku te cz nej po mo cy po szko dowa ne mu.

2.4.9. W cza sie trwa nia za wo dów na tra sie musi byæ ze spó³ ra to w ni ków, zdo l ny w ra zie
wy wro t ki lub in ne go nie bez pie czeñ stwa udzie liæ sku te cz nej po mo cy za wod ni kom
i w mia rê mo ¿ li wo œci ich sprzêtowi.

2.4.10. W ka ¿ dym przy pa d ku za wod nik sta r tu je na w³asne ry zy ko i odpo wie dzia l noœæ.
PZKaj. i orga ni za to rzy nie po nosz¹ odpo wie dzial no œci za wy pa d ki lub usz ko dze nia
sprzê tu, któ re mog¹ wy da rzyæ siê pod czas zawodów.
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3. Sê dzio wie i fun kcjo na riu sze

3.1. Za sa dy ogó l ne
3.1.1. Zjazd nad zo ro wa ny jest przez na stê puj¹cych sê dziów:
a) sê dzia g³ówny,
b) kie ro w nik te ch ni cz ny,
c) sta r ter,
d) kon tro ler przed sta r to wy (po mo c nik sta r te ra),
e) sê dzia mety – ce lo w ni czy,
f) mierz¹cy czas,
g) sê dzio wie od cin ko wi,
h) kie ro w nik biu ra ob li czeñ – se kre tarz,
i) kon tro ler ³odzi.
3.1.2. Na za wo dy o Mi strzo stwo Pol ski, na wnio sek Ko le gium Sê dziów PZKaj., Zarz¹d
PZKaj. powo³uje 3-o so bo we jury, jako or gan odwo³aw czy od de cy zji sê dzie go g³ów ne -
go. De cy zje jury s¹ osta te cz ne. W sk³ad jury po win no wcho dziæ co naj mniej dwóch sê -
dziów kla sy zwi¹zko wej.

3.1.3. Ka te go rie sê dziów, wy ma ga ne kwa li fi ka cje oraz tryb i wa run ki uzy ska nia klas sê -
dzio wskich re gu luj¹ od rê b ne prze pi sy.

3.1.4. Ka ¿ dy sê dzia po wi nien wy ko ny waæ swo je obo wi¹zki jak naj dok³ad niej i naj spraw -
niej, w pe³nym po czu ciu odpo wie dzial no œci za pe³nio ne fun kcje oraz zgod nie z etyk¹
obo wi¹zuj¹c¹ sê dzie go.

3.1.5. Ko mi sji sê dzio wskiej prze wod ni czy sê dzia g³ówny ka¿ do ra zo wo mia no wa ny:
a) dla za wo dów cen tra l nych – przez Zarz¹d PZKaj. na wnio sek Ko le gium Sê dziów

PZKaj.,
b) dla za wo dów te re no wych – przez Zarz¹d w³aœci we go OZ Kaj. na wnio sek te re no we -

go Ko le gium Sê dziów.
3.1.6. Ko le gium Sê dziów ty puj¹c sê dzie go g³ów ne go, po win no rów no cze œ nie wy zna -
czyæ ko mi sjê sê dziowsk¹, któ rej sk³ad jest za le ¿ ny od ro dza ju za wo dów. Li cz ba cz³on -
ków ko mi sji sê dzio wskiej nie mo¿e byæ mnie j sza ni¿ 5 osób a mia no wi cie: sê dzia
g³ówny, kie ro w nik te ch ni cz ny, sta r ter, mierz¹cy czas, sê dzia mety – celowniczy.

3.1.7. £¹cze nie dwóch fun kcji sê dzio wskich jest dopu sz cza l ne ty l ko pod wa run kiem, ¿e
mo ¿ na je pe³niæ na tym sa mym mie j s cu (np. sta r ter – kon tro ler przed sta r to wy, kie ro w nik
biu ra ob li czeñ – sê dzia mety). Sê dzio wie nie mog¹ pe³niæ do da t ko wo fun kcji kie ro w ni ka 
dru ¿y ny lub tre ne ra dru ¿y ny sta r tuj¹cej w danych zawodach.

3.2. Sê dzia g³ówny
3.2.1. Sê dzia g³ówny prze wod ni czy ko mi sji sê dzio wskiej i jest odpo wie dzia l ny za pra -
wid³owe i spra w ne, zgod ne z re gu la mi nem, prze pro wa dze nie za wo dów.

3.2.2. Sê dzia g³ówny ko or dy nu je i nad zo ru je pra cê sê dziów i fun kcjo na riu szy a w szcze -
gó l no œci:
a) de cy du je o in ter pre ta cji prze pi sów oraz po dej mu je de cy zje w spra wach wy nik³ych

w tra kcie za wo dów – a nie ob jê tych re gu la mi nem,
b) roz strzy ga wsze l kie spo ry i pro te sty,
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c) de cy du je o dys kwali fi ka cjach za wod ni ków (z wyj¹tkiem za strze ¿o nych do de cy zji
sta r te ra) i mo¿e nak³adaæ na nich inne kary regu la mi no we, 

d) mo¿e usun¹æ od pe³nio nej fun kcji po szcze gó l nych sê dziów i fun kcjo na riu szy –
w przy pa d ku za sad ni czych prze kro czeñ,

e) za twier dza wy ni ki,
f) w przy pa d ku nie prze wi dzia nych oko li cz no œci (np. nie sprzy jaj¹ce wa run ki atmo sfe -

ry cz ne, ska la trud no œci wody itp.) mo¿e zmie niæ usta lo ny pro gram za wo dów, prze -
sun¹æ lub zmie niæ te r mi ny po szcze gó l nych kon ku ren cji, a na wet odwo³aæ za wo dy,

g) mo¿e rów nie¿ prze rwaæ lub odwo³aæ za wo dy, je ¿e li stan urz¹dzeñ te ch ni cz nych lub
sprzê tu, lub nie sku te cz ne dzia³anie s³u¿b ra to w ni czych w ra¿¹cy spo sób od bie ga od
usta lo nych prze pi sów i za sad bez pie cze ñ stwa,

h) prze j mu je od orga ni za to ra do ku men ta cjê nie zbêdn¹ do pro wa dze nia za wo dów, spra -
w dza jej zgod noœæ z prze pi sa mi i w ra zie po trze by usta la te r min jej uzu pe³nie nia,

i) spra w dza stan tra sy oraz urz¹dzeñ z pun ktu wi dze nia mo ¿ li wo œci pra wid³owe go
prze pro wa dze nia za wo dów,

j) prze pro wa dza od pra wy z kie row ni ka mi dru ¿yn i ko misj¹ sê dziowsk¹, na któ rych
oma wia za sad ni cze spra wy zwi¹zane z prze pro wa dze niem za wo dów oraz do ko nu je
we ry fi ka cji zg³oszeñ do po szcze gó l nych kon ku ren cji,

k) w ra zie po trze by mo¿e zwo³aæ od pra wê kie ro w ni ków dru ¿yn lub ko mi sji sê dzio wskiej.

3.3. Kie ro w nik te ch ni cz ny
3.3.1. Kie ro w nik te ch ni cz ny:
a) kie ru je przy go to wa niem do za wo dów i jest odpo wie dzia l ny za pra wid³owe fun kcjo -

no wa nie wszy stkich urz¹dzeñ te ch ni cz nych pod czas za wo dów,
b) czu wa nad ter mi no wo œci¹ i w³aœciw¹ ko le j no œci¹ po szcze gó l nych kon ku ren cji,
c) kie ru je prac¹ fun kcjo na riu szy za j muj¹cych siê spra wa mi urz¹dzeñ te ch ni cz nych na

tra sie, bez pie cze ñ stwa i pie r wszej po mo cy.

3.4. Sta r ter
3.4.1. Sta r ter jest odpo wie dzia l ny za pra wid³ow¹ ko le j noœæ sta r tu za wod ni ków i daje
zgo dê na start.

3.4.2. De cy zje sta r te ra we wszy stkich spra wach do tycz¹cych sta r tu s¹ osta te cz ne.

3.4.3. Sta r ter jest upra w nio ny do wy klu cze nia za wod ni ków ze sta r tu je ¿e li:
a) nie prze strze gaj¹ prze pi sów bez pie cze ñ stwa,
b) mimo wez wa nia nie zg³aszaj¹ siê na sta r cie w prze wi dzia nym te r mi nie,
c) nie s¹ w³aœci wie ubra ni lub s¹ bez nu me ru sta r to we go, 
d) do ko nuj¹ dwóch przed wcze s nych sta r tów,
e) nie sto suj¹ siê do po le ceñ sta r te ra.

3.5. Kon tro ler przed sta r to wy – po mo c nik sta r te ra
3.5.1. Kon tro ler przed sta r to wy – po mo c nik sta r te ra:
a) spra w dza czy ³od zie s¹ nie zata pia l ne oraz czy po sia daj¹ na dzio bie i ru fie pê t lê z liny

po zwa laj¹c¹ na wsu niê cie d³oni albo linê biegn¹c¹ wzd³u¿ ca³ej d³ugo œci ³odzi od
dzio bu do rufy, 
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b) stwier dza, ¿e za rów no ³ódŸ jak i ubiór za wod ni ka spe³niaj¹ wy mo gi bez pie cze ñ stwa
(ka mi ze l ka ase kura cy j na, kask, obu wie),

c) spra w dza czy ³od zie po sia daj¹ oz na cze nia kon tro li ³odzi,
d) za bra nia sta r tu za wod ni kom i ³od ziom nie spe³niaj¹cym wy mo gów bez pie cze ñ stwa.

3.6. Sê dzia mety – ce lo w ni czy
3.6.1. Sê dzia mety – ce lo w ni czy:
a) stwier dza przep³yniê cie li nii mety przez osa dê,
b) ko or dy nu je pra cê sê dziów i fun kcjo na riu szy na me cie.

3.7. Sê dzia mierz¹cy czas
3.7.1. Sê dzio wie mierz¹cy czas s¹ odpo wie dzia l ni za dok³adne zmie rze nie cza su prze ja z du 
(w ko or dy na cji ze sta r tem) i po da nie go do biu ra ob li czeñ.

3.8. Sê dzia od cin ko wy
3.8.1. Sê dzia od cin ko wy jest odpo wie dzia l ny za tê czêœæ tra sy, któ ra zo sta³a mu po wie -
rzo na. Uwa gi swe prze ka zu je sê dzie mu g³ów ne mu.

3.9. Kie ro w nik biu ra ob li czeñ – se kre tarz
3.9.1. Kie ro w nik biu ra ob li czeñ – se kre tarz jest odpo wie dzia l ny za ob li cze nie wy ni ków
i po da nie ich do pu b li cz nej wia do mo œci. Pro wa dzi do ku men ta cjê za wo dów, sporz¹dza
ze sta wie nie zbio r cze wy ni ków po szcze gó l nych kon ku ren cji, wy ka zy zwy ciê z ców oraz
pro wa dzi pun kta cjê za wo dów. Nad zo ru je i kie ru je prac¹ biu ra ob li czeñ. Czu wa nad
up³ywem cza su prze wi dzia ne go do sk³ada nia pro te stów. Ponad to kon tro lu je i kie ru je
prac¹ spi ke ra oraz czu wa nad w³aœciw¹ in fo r macj¹ dla ucze st ni ków zawodów, prasy
i wi dzów.

3.10. Kon tro ler ³odzi
3.10.1. Kon tro ler ³odzi spra w dza czy wy miar, ciê ¿ar i wy po sa ¿e nie ³odzi bior¹cych
udzia³ w za wo dach s¹ zgod ne z prze pi sa mi oraz oz na cza je w uz go d nio ny sposób.

3.11. Fun kcjo na riu sze
3.11.1. Li cz bê fun kcjo na riu szy, ich sta no wi ska i za da nia usta la or ga ni za tor w za le ¿ no œci 
od po trzeb na pod sta wie wy ty cz nych in stru kcji dla orga ni za to ra za wo dów.

3.11.2. Bez po œred ni mi prze³o¿o ny mi fun kcjo na riu szy s¹ sê dzio wie kie ruj¹cy prac¹ po -
szcze gó l nych sta no wisk obs³ugi wa nych przez fun kcjo na riu szy (np. kie ro w nik te ch ni cz -
ny ma do dys po zy cji ze spó³ ra to w ni ków, urz¹dzeñ po mia ru cza su itp., kie ro w nik biu ra
ob li czeñ – za po wia da czy, t³uma czy, obs³ugê ta b lic info rma cy j nych itp., sta r ter – trzy -
ma czy itp.).
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4. Ucze st ni cy za wo dów

4.1. Za wod ni cy
4.1.1. W za wo dach zja z do wych mog¹ braæ udzia³ za wod ni cy bêd¹cy cz³on ka mi klu bów 
i in nych or ga ni za cji zg³oszo nych do PZKaj. wed³ug obo wi¹zuj¹cych prze pi sów, je œli
prze pi sy spe cja l ne nie sta no wi¹ ina czej.

4.1.2. Za wod nik zg³oszo ny do za wo dów musi po sia daæ wa¿n¹ le gi ty ma cjê za wod nicz¹,
li cen cjê, aktu aln¹ ka r tê zdro wia oraz do ku ment po twier dzaj¹cy umie jê t noœæ p³ywa nia
(co naj mniej po wszechn¹ ka r tê p³ywack¹ lub inny do ku ment po twier dzaj¹cy tê umie jê t -
noœæ).

4.1.3. Za wod ni ko wi nie wol no sta r to waæ pod pse u do ni mem lub ob cym na zwi skiem.

4.1.4. Za wod ni cy zdysk wali fiko wa ni lub za wie sze ni nie mog¹ braæ udzia³u w za wo dach.

4.1.5. Za wod ni ko wi nie wol no re pre zen to waæ w za wo dach w jed nym i tym sa mym cza -
sie wiê cej ni¿ jed nej or ga ni za cji spo r to wej. Zmia nê barw orga niza cy j nych re gu luj¹ od rêb -
ne prze pi sy.

4.1.6. Za wod ni ków upra wiaj¹cych zjazd dzie li siê wed³ug wie ku na gru py:
a) dzie ci,
b) m³od zi cy,
c) ju nio rzy,
d) se nio rzy.
Wiek po szcze gó l nych grup okre œlaj¹ od rê b ne prze pi sy, wy da ne przez Zarz¹d Pol skie go
Zwi¹zku Ka ja ko we go. W przy pa d ku zmian in fo r ma cja o tym win na byæ po da na co naj -
mniej na je den rok przed wej œciem w ¿y cie przepisu.

4.1.7. Za wod ni cy maj¹ pra wo sta r tu je dy nie w od po wied niej gru pie wie ko wej. Zarz¹d
PZKaj. mo¿e ze z wo liæ na start w wy ¿szej gru pie wie ko wej. Zgo da taka musi byæ uzy s -
ka na do 31 ma r ca ka ¿ de go roku. Wa run ki uzy ska nia po wy ¿szej zgo dy re gu luj¹ od rê b ne
prze pi sy. Zarz¹d PZKaj. mo¿e rów nie¿ ze z wo liæ na wspó l ny start za wod ni ków ró ¿ nych
grup wie ko wych, w po szcze gó l nych œci œle okreœlonych zawodach.

4.1.8. Zdo by wa nie przez za wod ni ków klas spo r to wych re gu luj¹ od rê b ne prze pi sy.

4.1.9. Ka ¿ dy za wod nik zg³oszo ny do za wo dów i bior¹cy w nich udzia³ ma pra wo:
a) ucze st ni czyæ w kon ku ren cjach, do któ rych zo sta³ zg³oszo ny przez swoj¹ or ga ni za cjê,
b) ko rzy staæ ze wszy stkich urz¹dzeñ, udo god nieñ i œwia d czeñ przy go to wa nych przez

orga ni za to ra,
c) zdo by wa nia tytu³ów, dy p lo mów i na gród.
4.1.10. Ka ¿ dy za wod nik zg³oszo ny do za wo dów i bior¹cy w nich udzia³ ma obo wi¹zek:
a) sto so waæ siê do ni nie j sze go re gu la mi nu oraz pro gra mu i za po wie dzi za wo dów

w któ rych bie rze udzia³, jak rów nie¿ prze strze gaæ œci œle in stru kcji i zarz¹dzeñ sê -
dzie go g³ów ne go, 

b) wspó³dzia³aæ z orga ni za to rem za wo dów, ko misj¹ sê dziowsk¹ i in ny mi za wod ni ka mi 
w spra w nym prze pro wa dze niu za wo dów przez regu la mi no we i ko le ¿e ñ skie po dej -
œcie do wszy stkich spraw za ist nia³ych w cza sie za wo dów,
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c) w ra zie wy pa d ku i za gro ¿e nia ¿y cia lu dz kie go nieœæ po moc bez wzglê du na utra tê
mo ¿ li wo œci zwy ciê stwa,

d) sta wiaæ siê pun ktu a l nie na wy zna czo nych mie j s cach sta r tów, zbió rek, od praw itp.,
e) dbaæ o przy dzie lo ny sprzêt spo r to wy oraz chro niæ go przed usz ko dze niem lub zni sz -

cze niem,
f) nie do ty kaæ sprzê tu in nych za wod ni ków bez ich zgo dy.
4.1.11. Za prze kro cze nie prze pi sów za wod nik po no si odpo wie dzia l noœæ zgod nie z prze -
pi sa mi ni nie j sze go re gu la mi nu.

4.1.12. Nie za le ¿ nie od odpo wie dzial no œci dys cyp lina r nej, za wod nik za spo wo do wa nie
wy pa d ku lub szko dy œwia do mym prze kro cze niem prze pi sów lub ³ama niem bez pie czeñ -
stwa mo¿e byæ poci¹gniê ty do odpo wie dzial no œci pra wnej. 

4.2. Kie ro w ni cy dru ¿yn
4.2.1. Kie ro w nik dru ¿y ny re pre zen tu je swoj¹ dru ¿y nê wo bec orga ni za to ra i ko mi sji sê -
dzio wskiej.

4.2.2. Kie ro w nik dru ¿y ny jest odpo wie dzia l ny za te r mi no we i zgod ne z ni nie j szym re gu -
la mi nem dope³nie nie for ma l no œci zwi¹za nych z udzia³em w za wo dach kie ro wa nej przez
nie go dru ¿y ny oraz za w³aœci we za cho wa nie siê za wod ni ków jego dru ¿y ny przez ca³y
czas trwa nia zawodów. 

4.2.3. Pra wo do wy stê po wa nia w imie niu dru ¿y ny po sia da je dy nie kie ro w nik dru ¿y ny
zg³oszo ny w spo sób regu la mi no wy.

4.2.4. Kie ro w nik dru ¿y ny mo¿e prze ka zaæ swo je upra w nie nia in nej oso bie po przez pi se -
m ne oœwia d cze nie z³o¿o ne sê dzie mu g³ów ne mu. 
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5. Or ga ni za cja za wo dów

5.1. Orga ni za to rzy za wo dów
5.1.1. Orga ni za to rem za wo dów mo¿e byæ: 
a) Pol ski Zwi¹zek Ka ja ko wy,
b) Okrê go wy Zwi¹zek Kaja ko wy,
c) Klu by i inne or ga ni za cje zrze szo ne w PZKaj.,
d) Inne pod mio ty na zle ce nie ww.
5.1.2. Do za dañ orga ni za to ra na le ¿y w szcze gó l no œci:
a) wy da wa nie za po wie dzi za wo dów,
b) przy go to wa nie tra sy wraz z nie zbêd nym za ple czem – zgod nie z po trze ba mi zwi¹za -

ny mi z pra wid³owym i spra w nym ich prze pro wa dze niem,
c) za pe w nie nie  (w  gra ni cach mo ¿ li wo œci) wy go dy i opie ki dru ¿y nom i ko mi sji sê dziow -

skiej, bior¹cym udzia³ w za wo dach,
d) za pe w nie nie na tra sie mo ¿ li wie naj le p szych wa run ków bez pie cze ñ stwa,
e) za pe w nie nie opie ki ra to w ni ka me dy cz ne go lub le ka rza przez ca³y czas trwa nia za wo dów,
f) za pe w nie nie wa run ków pro wa dze nia do ku men ta cji, spra wozda w czo œci i do brej in -

fo r ma cji.
5.1.3. Szcze gó³owe obo wi¹zki orga ni za to ra za wo dów okre œla „In stru k cja dla orga ni za -
to rów sla lo mu i zja z du ka ja ko we go”, sta no wi¹ca za³¹cznik do ni nie j sze go re gu la mi nu.

5.1.4. Or ga ni za tor mo¿e powo³aæ ko mi sjê od po wie dzialn¹ za przy go to wa nie za wo dów, spra w -
 ne ich prze pro wa dze nie z wy³¹cze niem spraw bêd¹cych w ko m pe ten cji ko mi sji sê dzio wskiej.

5.1.5. Orga niza to ro wi przys³ugu je pra wo odwo³ania za wo dów lub prze su niê cia ich te r -
mi nu w ra zie po wsta nia prze szkód od nie go nie za le ¿ nych. W ta kim przy pa d ku jest on
obo wi¹zany po wia do miæ zain tere so wa ne or ga ni za cje sportowe.

5.1.6. Koszt or ga ni za cji za wo dów po no si or ga ni za tor. Po zo sta³e ko szty po nosz¹ or ga ni -
za cje spo r to we bior¹ce udzia³ w za wo dach chy ba, ¿e re gu la min da nych za wo dów sta no -
wi ina czej. Wszy stkie stra ty nie wy ni kaj¹ce z winy orga ni za to ra po nosz¹ zain tere so wa -
ne or ga ni za cje sportowe.

5.1.7. W przy pa d ku za ist nie nia w cza sie za wo dów stwier dzo nej winy lub nie do pa trze nia 
ze stro ny orga ni za to ra, pod le ga on od po wied niej ka rze dys cyp lina r nej. To samo do ty czy 
kie ro w ni ków dru ¿yn i za wod ni ków, w przy pa d ku stwier dze nia ich winy.

5.1.8. Dla za pe w nie nia w³aœci we go, uro czy ste go prze bie gu wa ¿ nie j szych za wo dów (ta -
kich jak np.: mi strzo stwa okrê gu, miê dzy naro do we, ogól no kra jo we, miê dzyo krê go we
i mi strzo stwa Pol ski) or ga ni za tor tych za wo dów mo¿e usta liæ kary pie niê ¿ ne za nie sta -
wie nie siê dru ¿y ny na uro czy ste otwa r cie lub za mkniê cie za wo dów – je ¿e li prze pro wa -
dze nie tych ce re mo nii zo sta³o za po wie dzia ne, a te r min i mie j s ce dok³ad nie okre œlo ne
i po da ne kie ro w ni kom dru ¿yn na od pra wie przed za wo da mi. Wy so koœæ tej kary okreœla
siê w zapowiedzi zawodów.

5.2. Za po wiedŸ za wo dów
5.2.1. O za mie rzo nej or ga ni za cji za wo dów, or ga ni za tor za wia da mia or ga ni za cje spo r to -
we po przez za po wiedŸ za wo dów, któ ra w szcze gó l no œci po win na zawieraæ:
a) na zwê orga ni za to ra,
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b) na zwê i ro dzaj za wo dów,
c) mie j s ce i te r min za wo dów,
d) kon ku ren cjê i iloœæ osad,
e) opis i ma p kê tra sy,
f) ro dzaj bie gów i ich ko le j noœæ,
g) wa run ki ucze st ni c twa,
h) te r min i miejsce lo so wa nia,
i) op³aty i kary,
j) mie j s ce i te r min sk³ada nia zg³oszeñ,
k) za sa dy pun kta cji,
l) na gro dy i za sa dy ich przy zna wa nia,
³) in fo r ma cje ogó l ne.
5.2.2. Za po wiedŸ za wo dów po win na byæ przes³ana zain tere so wa nym nie pó Ÿ niej ni¿ na
14 dni dla za wo dów te re no wych, a dla za wo dów cen tra l nych na 30 dni – przed roz po czê -
ciem za wo dów, je œli prze pi sy szcze gó³owe nie sta no wi¹ inaczej.

5.3. Zg³osze nia
5.3.1. Zg³osze nia do za wo dów musz¹ byæ prze ka za ne orga niza to ro wi, w fo r mie pi se m -
nej, (list, faks, E- ma il, te le gram, Te lex, itd.) w te r mi nie usta lo nym w za po wie dzi.
Zg³osze nia ww. s¹ dopu sz cza l ne, je œli zo stan¹ na des³ane przed pó³noc¹ osta t nie go dnia
przy j mo wa nia zg³oszeñ a na stê p nie po twier dzo ne wg usta lo ne go wzo ru, w dniu na stê p -
nym (oso bi œcie lub poczt¹). Zg³osze nia po tym te r mi nie nie mog¹ byæ przyjête.

5.3.2. Zg³osze nia sk³ada siê od dzie l nie dla ka ¿ dej osa dy i ka ¿ dej kon ku ren cji w fo r mie
usta lo nej we wzo rze po da nym w za³¹czni ku po da nym do ni nie j sze go re gu la mi nu (wzór
nr 1). Do zg³osze nia na le ¿y do³¹czyæ li stê zbiorcz¹ dru ¿y ny (alfa be ty cz nie) za wie raj¹c¹
dane oso bo we za wod ni ków, kie ro w ni ka dru ¿y ny i in nych osób wchodz¹cych w jej sk³ad 
– z podaniem ich funkcji.

5.3.3. Za wod nik mo¿e byæ zg³oszo ny i sta r to waæ ma ksy ma l nie w dwóch kon ku ren cjach
– jed nej indy widu a l nej i jed nej ze spo³owej. Za wod nik mo¿e sta r to waæ w in nej kon ku -
ren cji ze spo³owej ni¿ indy widu a l nie. Za wod nik zg³oszo ny w ka na dy j kach, mo¿e sta r to -
waæ w dwóch kon ku ren cjach (kana dy j ko wych) indy widu a l nych tj. w C-1 i w C-2 oraz
jed nej kon ku ren cji ze spo³owej (mo ¿ li woœæ sta r tu w kon ku ren cjach indy widu a l nych C-1
i C-2 nie do ty czy re gat umie sz czo nych w ka len da rzu ICF oraz in nych re gat za strze ¿o -
nych przez PZKaj. lub OZ Kaj.).

5.3.4. Do kon ku ren cji indy widu a l nej ka ¿ da osa da musi byæ zg³oszo na imien nie.

5.3.5. Imien ne zg³osze nie do kon ku ren cji ze spo³owej kie ro w ni cy dru ¿yn prze ka¿¹ na pi -
œmie sê dzie mu g³ów ne mu – do jed nej go dzi ny po za ko ñ cze niu da nej kon ku ren cji indy -
widu a l nej – je œli prze pis szcze gó³owy nie sta no wi inaczej.

5.3.6. W przy pa d ku zg³osze nia za wod ni ka do wiê kszej li cz by kon ku ren cji ni¿ okre œlo na
w pkt. 5.3.3. or ga ni za tor za wo dów musi skre œliæ zg³osze nie prze kra czaj¹ce li mit, bior¹c
pod uwa gê ko le j noœæ kon ku ren cji wy ni kaj¹c¹ z pro gra mu za wo dów.

5.3.7. We wsze l kie go ro dza ju za wo dach, z wyj¹tkiem za wo dów o mi strzo stwo Pol ski
i mi strzo stwo OZ Kaj. – dopu sz cza l ny jest start osad mie sza nych tj. sk³adaj¹cych siê z za -
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wod ni ków ki l ku klu bów. Start osad mie sza nych w za wo dach mi strzo wskich wy ma ga pi -
se mnej zgo dy PZKaj. lub OZ Kaj., wy da nej do 31 ma r ca ka ¿ de go roku.

5.3.8. Kon ku ren cja po da na w za po wie dzi do cho dzi do sku t ku, je ¿e li wy sta r tuj¹ w niej co 
naj mniej dwie ze zg³oszo nych osad lub dwa ze spo³y – na wet z jed nej or ga ni za cji spo r to -
wej. W przy pa d ku zg³osze nia mnie j szej li cz by zg³oszeñ, kon ku ren cja nie bê dzie roze -
gra na, a za wod ni ków tych kie ro w nik dru ¿y ny mo¿e dog³osiæ do in nej kon ku ren cji. Do -
ty czy to rów nie¿ przy pa d ku, gdy w wy ni ku regu la mi no wych zmian (pkt. 5.9.1.) w kon -
ku ren cji po zo stan¹ mniej ni¿ dwie osady.

5.4. Gru py sta r to we
5.4.1. Gru py sta r to we usta la ne s¹ na pod sta wie aktu a l nie po sia da nej kla sy spo r to wej przez
za wod ni ka (tryb i wa run ki uzy ska nia klas spo r to wych okre œlaj¹ od rê b ne prze pi sy)  i tak:
a) gru pa I         – za wod ni cy z klas¹ III i bez kla sy
b) gru pa II       – za wod ni cy z klas¹ II i I
c) gru pa III      – za wod ni cy z klas¹ MK i MM.
5.4.2. Sta r ty w ka ¿ dej kon ku ren cji na stê puj¹ wed³ug za sa dy:
a) gru pa I       jako pie r wsi
b) gru pa II     jako dru dzy
c) gru pa III    jako trze ci.

5.5. Lo so wa nie
5.5.1. Lo so wa nie prze pro wa dza ko mi sja w te r mi nie i mie j s cu po da nym w za po wie dzi
za wo dów.

55.2. Pod czas lo so wa nia mog¹ byæ obe c ni przed sta wi cie le zain tere so wa nych or ga ni za -
cji, w cha ra kte rze obse r wa to rów, bez pra wa g³osu.

5.5.3. Na pod sta wie wy ni ków lo so wa nia sporz¹dza siê li stê sta r tow¹, któ ra musi za wie -
raæ:
a) nu mer sta r to wy osa dy,
b) na zwi sko i imiê za wod ni ka,
c) przy na le ¿ noœæ or ga ni za cyjn¹,
d) rok uro dze nia,
e) kla sê spo r tow¹.
5.5.4. Z prze bie gu lo so wa nia sporz¹dza siê kró t ki pro to kó³, któ ry pod pi suj¹ prze wod -
nicz¹cy ko mi sji lo suj¹cej, jej cz³on ko wie i przed sta wi ciel orga ni za to ra.

5.5.5. Przed roz po czê ciem lo so wa nia musi byæ spra w dzo na do ku men ta cja za wod ni cza.

5.5.6. Do pu sz cza siê mo ¿ li woœæ ko rzy sta nia z aktu a l ne go ran kin gu PZKaj., wte dy ko le j -
noœæ sta r tów w po szcze gó l nych kon ku ren cjach bê dzie od wro t no œci¹ za j mo wa nych po -
zy cji w ran kin gu a za wod ni cy nie skla syfi kowa ni w ran kin gu, roz lo so wa ni bêd¹ na
pocz¹tku li sty sta r to wej. W ta kiej sy tu a cji nie bêd¹ obo wi¹zywa³y grupy startowe. 

5.6. Pro gram za wo dów
5.6.1. Naj pó Ÿ niej przed roz po czê ciem pie r wszej od pra wy z kie row ni ka mi dru ¿yn, ka ¿ da 
ucze st nicz¹ca w za wo dach or ga ni za cja spo r to wa po win na otrzy maæ osta te cz ny pro gram
za wo dów, za wie raj¹cy na stê puj¹ce dane: 
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a) mi nu to wy rozk³ad kon ku ren cji, in ter wa³ sta r to wy oraz li stê sta r tow¹,
b) naz wi ska: sê dzie go g³ów ne go, kie ro w ni ka tech ni cz ne go, sze fa ra to w ni ków, ra to w -

ni ka me dy cz ne go lub le ka rza oraz sze fa ko mi te tu orga niza cyj ne go za wo dów,
c) in fo r ma cje do tycz¹ce ko mu ni ka cji, po³o¿e nia pun ktu sa ni tar ne go, mie rze nia i wa ¿e -

nia ³odzi, spra w dze nia wy po rno œci ka mi ze lek, mie j s ca i go dzin urzê do wa nia se kre -
ta ria tu za wo dów itp.,

d) czas otwa r cia tra sy i czas sta r tu,
e) ma p kê toru,
f) sy g na³ u¿y wa ny przez sta r te ra i sy g na³ u¿y wa ny przez sê dziów do zwa l nia nia tra sy,
g) spo sób trans po rtu ³odzi z mety na start, o ile jest to po trze b ne,
h) usta le nia do tycz¹ce tre nin gu,
i) wy kaz na gród i ich prze zna cze nie,
j) mie j s ce dzia³al no œci ko mi sji do pin go wej (je œli jest ona wy ma ga na).
5.6.2. Przy usta la niu pro gra mu za wo dów na le ¿y braæ pod uwa gê na stê puj¹ce za sa dy:
a) kon ku ren cje indy widu a l ne roz gry wa ne s¹ przed kon ku ren cja mi ze spo³owy mi,
b) prze ja z dy w da nej kon ku ren cji indy widu a l nej po win ny byæ za ko ñ czo ne w ci¹gu jed -

ne go dnia,
c) ko le j noœæ prze ja z dów po da na w za po wie dzi za wo dów oraz prze rwy miê dzy prze ja z -

da mi po da ne w pro gra mie s¹ obo wi¹zuj¹ce dla orga ni za to ra,
d) zmia ny w pro gra mie za wo dów mog¹ byæ wpro wa dzo ne wy³¹cz nie  za  zgod¹  kie -

row ni ków dru ¿yn.

5.7. Nu me ry sta r to we
5.7.1. Nu me ry sta r to we musz¹ byæ do sta r czo ne przez orga ni za to ra za wo dów.

5.7.2. Cy fry nu me rów sta r to wych musz¹ mieæ co naj mniej 15 cm wy so ko œci i 1,5 cm
sze ro ko œci. Musz¹ one byæ wi do cz ne na za wod ni ku. W osa dzie C-2 nu mer sta r to wy
zak³ada pie r wszy zawodnik.

5.7.3. Ka ¿ dy za wod nik jest odpo wie dzia l ny za swój nu mer sta r to wy.

5.8. Od pra wa kie ro w ni ków dru ¿yn
5.8.1. Od pra wa kie ro w ni ków dru ¿yn ka ¿ dej ucze st nicz¹cej w za wo dach or ga ni za cji spo r -
to wej, po win na byæ prze pro wa dzo na co naj mniej jedn¹ go dzi nê przed roz po czê ciem ofi -
cja l ne go tre nin gu. Na od pra wie tej po win ny zo staæ omó wio ne na stê puj¹ce pro ble my:
a) do da t ko we in stru kcje dla za wod ni ków,
b) in fo r ma cja o za twier dze niu tra sy,
c) wy co fa nie lub zmia ny zg³oszeñ. 

5.9. Wy co fa nie i zmia na zg³oszeñ
5.9.1. Zg³osze nie zmian lub wy co fa nie osad po win no byæ do ko na ne pod czas od pra wy kie -
ro w ni ków dru ¿yn lub na pi œmie do rê czo ne sê dzie mu g³ów ne mu, co naj mniej na go dzi nê
przed roz po czê ciem pie r wszej kon ku ren cji w da nym dniu. Sê dzia g³ówny mo¿e ze z wo liæ
na do ko na nie zmia ny za wod ni ka w sk³ad zie osa dy po up³ywie ww. te r mi nu, je ¿e li jest to
spo wo do wa ne cho rob¹ tego za wod ni ka, któ ra nast¹pi³a w tra kcie za wo dów  i zo sta³a po -
twier dzo na przez le ka rza za wo dów – przy za cho wa niu po sta no wieñ pkt. 5.3.3.
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5.9.2. Wy co fa nie zg³osze nia jest osta te cz ne i po no w ne zg³osze nie za wod ni ka lub ze -
spo³u nie mo¿e byæ przy jê te.

5.9.3. W przy pa d ku do ko na nia zmia ny z za wod ni ków zg³oszo nych do ja kiej ko l wiek
kon ku ren cji, osa da ta zo sta je skre œlo na, a na jej mie j s ce nie mo ¿ na zg³osiæ ¿ad ne go in ne -
go za wod ni ka (osady).

5.9.4. Zmia ny mog¹ byæ do ko na ne ty l ko z za wod ni ków zg³oszo nych do za wo dów.

5.9.5. W ze spo le mo ¿ na do ko naæ zmia ny ty l ko jed nej osa dy.

5.9.6. Przy do ko na niu zmian w kon ku ren cjach ze spo³owych obo wi¹zuj¹ za sa dy za wa r te
w pkt. 5.3.3. oraz w pkt. 5.9.4.
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6. Roz gry wa nie za wo dów

6.1. Li cz ba prze ja z dów
6.1.1. W ka ¿ dej kon ku ren cji ob jê tej pro gra mem zja z du roz gry wa siê je den prze jazd.
W sprin cie ka ja ko wym roz gry wa siê dwa prze ja z dy. Za wo dy w sprin cie mog¹ byæ ogra -
ni czo ne do jed ne go przejazdu.

6.2. Sta r ty
6.2.1. Start mo¿e od by waæ siê pod pr¹d i z pr¹dem rze ki.

6.2.2. Li nia sta r tu musi byæ w spo sób wi do cz ny oz na ko wa na.

6.2.3. Ka ¿ da ³ódŸ musi byæ przy trzy ma na w po zy cji sta r to wej przez trzy ma cza do mo -
men tu sta r tu. Start jest do zwo lo ny ty l ko z po zy cji nie ru cho mej.

6.2.4. W bie gach ze spo³owych ³od zie sta r tuj¹ jed na za drug¹. Wszy stkie ³od zie musz¹
prze je chaæ li niê sta r tu w ci¹gu 10 sek. pod groŸb¹ dys kwa lifi ka cji.

6.2.5. Start od by wa siê po je dyn czo, wed³ug pro gra mu, w ko le j no œci nu me rów sta r to -
wych w po szcze gó l nych kon ku ren cjach.

6.2.6. Ka te go rie mog¹ byæ roz gry wa ne w do wo l nej ko le j no œci z od po wied ni mi prze r wa -
mi po miê dzy nimi, zgod nie z pro gra mem za wo dów.

6.2.7. W kon ku ren cjach indy widu a l nych start od by wa siê w od stê pach co naj mniej
30 se kund.

6.2.8. W kon ku ren cjach ze spo³owych start od by wa siê w od stê pach co naj mniej 60 se -
kund.

6.2.9. Od stêp po miê dzy sta r ta mi musi po zo staæ taki sam przez ca³y czas trwa nia za wo -
dów. Ka ¿ da osa da win na zg³osiæ siê na mie j s ce sta r tu co naj mniej piêæ mi nut przed swo -
im cza sem sta r tu.

6.2.10. Je ¿e li osa da opó Ÿ ni start i wy sta r tu je po cza sie oz na czo nym w pro gra mie i li œcie
sta r to wej, przy usta le niu wy ni ku przy j mu je siê za obo wi¹zuj¹cy czas sta r tu, wed³ug li sty 
sta r to wej. 

6.2.11. Sta r ter mo¿e zdysk wali fi ko waæ osa dê, któ ra nie zg³osi³a siê na start w usta lo nym
te r mi nie, in fo r muj¹c o tym sê dzie go g³ów ne go.

6.2.12. Za wod ni cy na sta r cie zo bo wi¹zani s¹ do prze strze ga nia spe cja l nych in stru kcji
sta r te ra.

6.3. Wy pa d ki i ko li zje na tra sie
6.3.1. Ka ¿ dy za wod nik wy prze dza ny przez in ne go za wod ni ka ma obo wi¹zek ze z wo liæ
wy prze dzaj¹cej ³odzi na wo l ny prze jazd, je œli wy prze dzaj¹cy za wod nik tego za¿¹da
wo³aj¹c „wo l na droga”. 

6.3.2. Kie dy za wod nik z³amie lub zgu bi wios³o, mo¿e on u¿yæ je dy nie wios³a wie zio ne -
go w swo jej ³odzi lub wios³a zna j duj¹cego siê w ³odzi in ne go cz³onka ze spo³u – w przy -
pa d ku kon ku ren cji ze spo³owej.

6.3.3. Za wod nik po wy wro t ce ma pra wo wsi¹œæ do swo jej ³odzi i kon ty nu o waæ prze -
jazd.
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6.3.4. Za wy wro t kê uz na je siê sy tu a cjê, kie dy za wod nik (w C-2 je den z za wod ni ków)
opu œci ³ódŸ.
6.3.5. Po nie wa¿ za wo dy w zje Ÿ dzie s¹ za rów no walk¹ z ¿y wio³em, jak i in ny mi za wod -
ni ka mi, wy ma ga ne jest aby za wod nik zna j duj¹cy in ne go za wod ni ka w rze czy wi stym
nie bez pie czeñ stwie, udzie li³ mu naty ch mia sto wej po mo cy ra to w ni czej, pod groŸb¹ do -
¿y wo t niej dys kwa lifi ka cji.

6.4. Meta
6.4.1. Li nia mety musi byæ wy ra Ÿ nie oz na ko wa na po obu stro nach tra sy.

6.4.2. Spo sób oz na ko wa nia li nii mety wi nien byæ po da ny do wia do mo œci kie ro w ni ków
dru ¿yn na pie r wszej od pra wie przed za wo da mi.

6.4.3. Prze jazd za wod ni ka (za wod ni ków) jest za ko ñ czo ny w chwi li przep³yniê cia li nii
mety. Prze kro cze nie li nii mety wiê cej ni¿ je den raz (przez tego sa me go za wod ni ka)
mo¿e po wo do waæ dys kwa lifi ka cjê.

6.4.4. W kon ku ren cjach ze spo³owych wszy stkie trzy ³od zie musz¹ prze kro czyæ li niê
mety w ci¹gu 10 se kund pod groŸb¹ dys kwa lifi ka cji.

6.5. Po miar cza su i usta le nia wy ni ków
6.5.1. Czas prze ja z du li czy siê od chwi li, gdy cia³o za wod ni ka po raz pie r wszy prze t nie
li niê sta r tow¹ (z uw z glêd nie niem prze pi sów pkt. 6.2.10.) do cza su, gdy prze t nie li niê
mety. W C-2 de cy du je cia³o pie r wsze go zawodnika.

6.5.2. W kon ku ren cjach ze spo³owych czas prze ja z du li czy siê od chwi li prze ciê cia li nii
sta r tu przez pierwsz¹ ³ódŸ do chwi li prze ciê cia li nii mety przez osta t ni¹ ³ódŸ ze spo³u (de -
cy du je cia³o za wod ni ka).

6.5.3. Przep³yniê cie li nii mety dnem do góry dys kwa lifi ku je za wod ni ka. Uwa ¿a siê, ¿e
³ódŸ jest dnem do góry, kie dy cia³o za wod ni ka zna j du je siê ca³ko wi cie pod wod¹.

6.5.4. O wy ni ku kon ku ren cji de cy du je le p szy czas prze ja z du. Je ¿e li dwie lub wiê cej
osad lub ze spo³ów uzy ska taki sam czas prze ja z du, to osa dom lub ze spo³om przy zna je
siê to samo miejsce.

6.5.5. Jak ty l ko wy nik za wod ni ka lub ze spo³u jest zna ny, musz¹ byæ po da ne w wi do cz -
nym mie j s cu na stê puj¹ce dane: nu mer sta r to wy za wod ni ka oraz jego czas prze ja z du.
Dane te mog¹ zo staæ og³oszo ne w in nej formie.

6.6. Dys kwa lifi ka cja
6.6.1. Ka ¿ dy za wod nik, któ ry usi³uje od nieœæ zwy ciê stwo w za wo dach w spo sób nie ucz -
ci wy lub nie zgod ny z prze pi sa mi, ³amie prze pi sy lub kwe stio nu je ich wa ¿ noœæ, zo sta je
dys kwali fiko wa ny na czas trwa nia zawodów.

6.6.2. Je ¿e li za wod nik na ru szy³ prze pi sy w wy ni ku dzia³ania in nej oso by, sê dzia g³ówny
po dej mu je de cy zjê, czy na le ¿y go zdysk wali fi ko waæ.

6.6.3. Je ¿e li za wod nik sta r tu je na ³odzi nie od po wia daj¹cej prze pi som lub w cza sie prze -
ja z du nie za cho wa wy mo gów bez pie cze ñ stwa (ka mi ze l ka ase kura cy j na, kask) zo sta je on 
zdysk wali fiko wa ny w da nej konkurencji.

6.6.4. Za wod nik, któ ry przy j mu je po moc z zewn¹trz, mo¿e zo staæ zdysk wali fiko wa ny
przez sê dzie go g³ów ne go, je ¿e li sê dzia g³ówny uzna, ¿e taki fakt mia³ mie j s ce.
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6.6.5. Za po moc z zewn¹trz uwa ¿a siê:
a) wszelk¹ po moc udzie lon¹ za wod ni ko wi lub jego ³odzi,
b) da wa nie, po da wa nie lub rzu ca nie za wod ni ko wi za pa so we go wios³a,
c) kie ro wa nie, po py cha nie lub wpra wia nie w ruch ³odzi przez kogo in ne go ni¿ sa me go

za wod ni ka,
d) udzie la nie za wod ni ko wi wska zó wek przy po mo cy apa ra tów ele ktroa kusty cz nych

lub ra dio tele fo nów przez jak¹ko l wiek oso bê.
6.6.6. Za wod nik, któ ry nie jest go to wy do sta r tu w wy zna czo nym cza sie mo¿e byæ
zdysk wali fiko wa ny, je œli wy ni ka to z jego winy.

6.6.7. Prze kro cze nie li nii mety do góry dnem po wo du je dys kwa lifi ka cjê osa dy. £ódŸ
trak tu je siê jako bêd¹c¹ do góry dnem je œli cia³o za wod ni ka (w C-2 jed ne go z za wod ni -
ków) zna j du je siê ca³ko wi cie pod wod¹.

6.6.8. Za wod nik któ ry opu œci³ ³ódŸ przed prze kro cze niem li nii mety lub w tra kcie jej
prze kra cza nia pod le ga dys kwa lifi ka cji.

6.6.9. W kon ku ren cjach ze spo³owych nie prze kro cze nie li nii mety przez wszy stkie trzy
osa dy w ci¹gu 10 se kund jest ka ra ne dys kwa li fi kacj¹ w da nej kon ku ren cji.

6.6.10. Ka ¿ dy ucze st nik za wo dów, któ re go za cho wa nie po wo du je zak³óce nie porz¹dku       
i spra w ne go prze bie gu za wo dów, mo¿e otrzy maæ na ga nê lub zo staæ zdysk wali fiko wa ny
przez sê dzie go g³ównego.

6.7. Pro te sty
6.7.1. Pro te sty w cza sie za wo dów mog¹ sk³adaæ ty l ko kie ro w ni cy dru ¿yn.

6.7.2. Ka ¿ dy pro test musi byæ z³o¿o ny na pi œmie z za³¹czo nym va dium, któ re go wy so -
koœæ po win na byæ okre œlo na w za po wie dzi za wo dów. Va dium pod le ga zwro to wi je ¿e li
pro test zo sta nie uwz glê d nio ny.

6.7.3. Pro test prze ciw ko udzia³owi za wod ni ka w za wo dach po wi nien byæ z³o¿o ny przed
roz po czê ciem za wo dów. Pro test po tym te r mi nie mo¿e mieæ mie j s ce je dy nie wte dy, gdy
sk³adaj¹cy udo wod ni to, ¿e w te r mi nie wy ¿ej okre œlo nym nie wie dzia³ i nie móg³ wie -
dzieæ o ist nie niu fa ktu, na któ rym opie ra siê protest.

6.7.4. Pro test do tycz¹cy prze bie gu prze ja z du lub dys kwa lifi ka cji po wi nien byæ zg³oszo -
ny nie pó Ÿ niej ni¿ 20 mi nut po ofi cja l nym og³osze niu wy ni ków osta t nie go za wod ni ka
w tej ka te go rii.

6.7.5. Inne pro te sty do tycz¹ce na ru sze nia prze pi sów, oraz nie pra wid³owo œci w pro wa -
dze niu za wo dów, mog¹ byæ sk³ada ne przez ca³y czas ich trwa nia.

6.7.6. Sê dzia g³ówny oce nia za sad noœæ pro te stu, wys³uchu je on oœwia d czeñ sê dziów
oraz za po zna je siê z in ny mi ma te ria³ami do tycz¹cymi pro te stu. Bez po œred nio po roz pa -
trze niu pro te stu, sê dzia g³ówny prze ka zu je swoj¹ de cy zjê na pi œmie wszy stkim zain tere -
so wa nym dru ¿y nom. 

6.7.7. Wed³ug uz na nia sê dzie go g³ów ne go, w¹tpli wo œci do tycz¹ce usta le nia fa któw lub
b³êdów te ch ni cz nych mog¹ byæ po tra kto wa ne jako zwyk³e za py ta nia, bez ko nie cz no œci
wp³aca nia depozytu.
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6.7.8. Pro te sty w tra kcie za wo dów sk³ada siê na rêce sê dzie go g³ów ne go lub upo wa ¿ nio -
nej przez nie go oso by. Pro te sty po za ko ñ cze niu za wo dów (pkt. 6.7.3.) sk³ada siê do:
a) Zarz¹du PZKaj. – w od nie sie niu do za wo dów cen tra l nych,
b) Zarz¹du OZ Kaj. – w od nie sie niu do za wo dów te re no wych.
6.7.9. Roz pa trzo ne pro te sty wraz z umo ty wo wan¹ na pi œmie de cyzj¹ sê dzie go g³ów ne -
go, na le ¿y do³¹czyæ do spra wo z da nia za wo dów.

6.8. Odwo³ania
6.8.1. Od de cy zji sê dzie go g³ów ne go, o któ rych mowa w pkt. 6.7.6. przys³ugu je zain tere -
so wa nym pra wo do odwo³ania siê do:
a) jury – je œli zo sta³o powo³ane dla da nych za wo dów, naj pó Ÿ niej w ci¹gu 20 mi nut po

og³osze niu kwe stio no wa nej de cy zji,
b) kom pe ten cyj nie w³aœci we go or ga nu PZKaj. (pkt. 6.7.8.) naj pó Ÿ niej w ci¹gu 14 dni

od dnia za ko ñ cze nia za wo dów.
6.8.2. W odwo³aniu nie mog¹ byæ kwe stio no wa ne usta lo ne fa kty.

6.8.3. Odwo³anie mo¿e do ty czyæ ty l ko spraw in ter pre ta cji lub sto so wa nia prze pi sów.
Odwo³anie po win no byæ z³o¿o ne na pi œmie wraz z za³¹czo nym ma te ria³em do wo do wym 
oraz va dium, jak w pkt. 6.7.2.

6.8.4. Prze wod nicz¹cy jury musi na ty ch miast zwo³aæ jury w celu roz pa trze nia pra -
wid³owo z³o¿o ne go odwo³ania.

6.8.5. Jury musi og³osiæ swoj¹ de cy zjê w ci¹gu 60 mi nut od chwi li otrzy ma nia
odwo³ania.

6.8.6. Jury po da je swoj¹ de cy zjê w fo r mie pi se mnej z uza sad nie niem.

6.8.7. Jury po win no skon su l to waæ siê z sê dzi¹ g³ów nym, sê dzia mi oraz in ny mi zain tere -
sowa ny mi w celu uzy ska nia in fo r ma cji nie zbêd nych do pod jê cia de cy zji.

6.8.8. De cy zje jury lub PZKaj. wy mie nio ne w pkt. 6.7.8. s¹ osta te cz ne.

6.9. Na gro dy
6.9.1. Za zwy ciê stwo osi¹gniê te w za wo dach, cz³on ko wie zwy ciê skich osad mog¹ otrzy maæ
na gro dy w po sta ci dy p lo mów, me da li, pu cha rów, na gród rze czo wych, pie niê ¿ nych itp.

6.9.2. Or ga ni za cje spo r to we bior¹ce udzia³ w za wo dach, mog¹ otrzy maæ za zwy ciê stwo
w pun kta cji ogó l nej na gro dy w po sta ci: dy p lo mów, pla kie tek, pu cha rów, na gro dy pie -
niê ¿ nej, na gro dy rze czo wej itp.

6.9.3. Na gro dy mog¹ byæ:
a) jed no ra zo we,
b) prze chod nie.
6.9.4. Na gro da prze chod nia po win na po sia daæ re gu la min opra co wa ny przez fun da to ra,
okre œlaj¹cy prze zna cze nie, wa run ki zdo by cia oraz ewen tua l ne go prze j œcia na gro dy na
w³as noœæ kil ku krot ne go zdobywcy.

6.9.5. Prze ja z dy o na gro dy prze chod nie po win ny byæ roz gry wa ne w cza sie za wo dów
okre œlo nych re gu la mi nem na gro dy. Je ¿e li or ga ni za tor tych za wo dów z jaki ch ko l wiek
po wo dów nie mo¿e ich prze pro wa dziæ wi nien po wia do miæ o tym fa kcie kom pe ten cyj nie 
w³aœci wy or gan PZKaj., któ ry mo¿e zle ciæ roze gra nie na gro dy na in nych zawodach. 
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6.9.6. Or ga ni za cja spo r to wa, któ ra zdo by³a na gro dê prze chod ni¹, po win na zwró ciæ j¹
naj pó Ÿ niej w przed dzieñ po no w ne go jej roze gra nia orga niza to ro wi za wo dów w sta nie
nie usz ko dzo nym, z wy ry ty mi (nama lo wa ny mi) na niej od po wied ni mi na pi sa mi.
6.9.7. Prze zna cze nie wsze l kich na gród musi byæ usta lo ne i po da ne do wia do mo œci wszy -
stkich zain tere so wa nych przed roz po czê ciem za wo dów. Pó Ÿ nie j sze zmia ny prze zna cze -
nia na gród s¹ nie dopu sz czal ne.
6.9.8. Sê dzia g³ówny przy j mu je od orga ni za to rów wy kaz na gród ze wska za nym prze -
zna cze niem ra zem z do ku men tacj¹ przed za wo da mi i jest odpo wie dzia l ny za ich pra -
wid³owy roz dzia³.

6.10. Po sta no wie nia dys cyp lina r ne
6.10.1. Oprócz kar dys cyp lina r nych, okre œlo nych w ni nie j szym re gu la mi nie sê dzia
g³ówny ma pra wo wy mie rzyæ karê dys cy p li narn¹ (do dys kwa lifi ka cji w³¹cz nie) na czas
za wo dów ucze st ni kom, któ rzy le kce wa¿¹ spo r to wy cha ra kter za wo dów, b¹dŸ swym za -
cho wa niem ob ra ¿aj¹ oso by bior¹ce udzia³ w za wo dach lub pu b li cz noœæ.

6.10.2. Je ¿e li zda niem sê dzie go g³ów ne go za pope³nio ny czyn po wi nien byæ ostrzej uka -
ra ny, wi nien za sto so waæ naj wy¿sz¹ do pu sz czaln¹ karê a po za ko ñ cze niu za wo dów
przes³aæ dok³adny opis spra wy do kom pe ten cyj nie w³aœci we go or ga nu PZKaj., z wnio -
skiem o wy mie rze nie wiê kszej kary.

6.10.3. W ra zie pope³nie nia czy nu pod le gaj¹cego ka rze dys cyp lina r nej przez oso bê, któ -
rej uka ra nie nie le¿y w ko m pe ten cji sê dzie go g³ów ne go, po wi nien on bez po œred nio po
za wo dach przes³aæ dok³adny opis zda rze nia do kom pe ten cyj nie w³aœci we go or ga nu
PZKaj. z wnio skiem o uka ra nie.

6.10.4. Sê dzia g³ówny obo wi¹zany jest wy ra Ÿ nie okre œliæ w spra wo z da niu z za wo dów
ja kie kary dys cyp lina r ne, komu i za ja kie prze wi nie nia wy mie rzy³.

6.11. Kon tro la do pin gu
6.11.1. Sto so wa nie œro d ków do pin guj¹cych jest za bro nio ne.
6.11.2. Or ga ni za tor mo¿e prze pro wa dziæ kon tro lê do pin gow¹.
6.11.3. W przy pa d ku, gdy za wod nik u¿y wa³ œro d ków do pin guj¹cych, pod le ga dys kwa li -
fi kacji w tych za wo dach. Zarz¹d PZKaj. po dej mu je po stê po wa nie dys cyp lina r ne. Je ¿e li
dys kwa lifi ka cja nast¹pi³a po wrê cze niu me da li (og³osze niu wy ni ków) mie j s ce uzy ska ne
przez za wod ni ków lub ze spo³y prze cho dzi na naj bli ¿ sze go ko le j ne go za wod ni ka,
a wszy s cy po zo sta li za wod ni cy prze su waj¹ siê o jed no mie j s ce. Me da le lub na gro dy
musz¹ byæ zwró co ne i wrê czo ne zwy ciê ¿aj¹cemu za wod ni ko wi (za wod ni kom) zgodnie
z now¹ klasyfikacj¹.

6.12. Spra woz da w czoœæ
6.12.1. Po za ko ñ cze niu re gat sê dzia g³ówny sporz¹dza spra wo z da nie z za wo dów wed³ug 
usta lo ne go wzo ru i prze sy³a je naj pó Ÿ niej w ci¹gu 7 dni do ad re sa tów wy mie nio nych
w spra wo z da niu.

6.12.2. Wy ni ki z za wo dów or ga ni za tor prze sy³a do Ko mi sji Kla sy fi ka cji i Ewi den cji
PZKaj./OZ Kaj. oraz Zarz¹du PZKaj./OZ Kaj.

6.12.3. Pe³n¹ do ku men ta cjê za wo dów, or ga ni za tor prze cho wu je przez okres jed ne go roku.

47

Ka ja ka r stwo sla lo mo we

01_56

13 lutego 2009 10:38:44



7. Ra mo wy re gu la min Mi strzostw Pol ski w Zje Ÿ dzie Ka ja ko wym

7.1. Po sta no wie nia ogó l ne
7.1.1. Mi strzo stwa Pol ski mog¹ byæ roz gry wa ne jako:
a) indy widu a l ne,
b) dru ¿y no we,
c) indywi dualno -dru¿y no we.
7.1.2. Ro dza je M.P. roz gry wa nych w da nym roku oraz za sa dy ich pun kta cji okre œla
Zarz¹d PZKaj. i po da je do ogó l nej wia do mo œci w ka len da rzu za wo dów cen tra l nych.

7.1.3. Mi strzo stwa Pol ski roz gry wa ne s¹ w na stê puj¹cych kon ku ren cjach:
a) kon ku ren cje indy widu a l ne:

– ko bie ty K-1,
– mê ¿ czy Ÿ ni K-1, C-1, C-2,

b) kon ku ren cje ze spo³owe:
– ko bie ty K-1 × 3,
– mê ¿ czy Ÿ ni K-1 × 3, C-1 × 3, C-2 × 3.

7.1.4. M.P. se nio rów i ju nio rów mog¹ byæ roz gry wa ne w tym sa mym mie j s cu i cza sie
z tym, ¿e po szcze gó l ne kon ku ren cje indy widu a l ne okre œlo ne w pkt. 7.1.3. roz gry wa siê
oso b no dla se nio rów i ju nio rów, na to miast kon ku ren cje ze spo³owe s¹ roz gry wa ne jako
otwa r te (ze spó³ mo¿e byæ z³o¿o ny z se nio rów i ju nio rów).

7.1.5. D³ugoœæ tra sy zja z do wej, na któ rej roz gry wa ne s¹ M.P. po win na siê mie œciæ
w prze dzia le cza so wym 15–30 mi nut w od nie sie niu do za wod ni ka w K-1.

7.1.6. Kon ku ren cjê ob jêt¹ pro gra mem M.P. – pkt. 7.1.3. uz na je siê za mi strzowsk¹
(daj¹c¹ tytu³ Mi strza Pol ski) je ¿e li sta r tu je co naj mniej:
a) w kon ku ren cjach indy widu a l nych 6 osad (na wet z jed ne go klu bu),
b) w kon ku ren cjach ze spo³owych 3 ze spo³y (na wet z jed ne go klu bu).
7.1.7. W przy pa d ku, gdy obo wi¹zuje pun kta cja dru ¿y no wa, to kon ku ren cja indy widu a l -
na lub ze spo³owa mo¿e siê od byæ, je ¿e li sta r tuj¹ w niej co naj mniej 2 osa dy lub 2 ze spo³y 
(na wet z jed ne go klu bu).

7.1.8. Dla wa ¿ no œci kon ku ren cji nie jest ko nie cz ne aby obie osa dy lub oba ze spo³y uko ñ -
czy³y prze jazd.
7.1.9. Szcze gó³owe za sa dy roz gry wa nia M.P. usta la Zarz¹d PZKaj. i og³asza je  w za po -
wie dzi, któ ra win na byæ wy da na i wys³ana wszy stkim zain tere so wa nym nie pó Ÿ niej ni¿
6 tygo d ni przed pie r wszym dniem M.P. 
7.1.10. Za po wiedŸ M.P. po win na w szcze gó l no œci za wie raæ:
a) te r min i mie j s ce,
b) kon ku ren cje,
c) gru py wie ko we i wy mo gi, któ re musz¹ spe³niaæ zg³osze ni za wod ni cy,
d) te r min i mie j s ce oraz za sa dy prze sy³ania zg³oszeñ,
e) te r min i mie j s ce spra w dze nia do ku men ta cji za wod ni czej,
f) te r min i mie j s ce lo so wa nia,
g) orien ta cy j ny pro gram mi nu to wy,
h) mie j s ce i te r min prze pro wa dze nia kon tro li ³odzi i sprzê tu,
i) wy so koœæ op³at sta r to wych i kar oraz wy so koœæ va dium za pro te sty i odwo³ania,
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j) za sa dy pun kta cji (o ile jest prze wi dzia na),
k) ro dzaj na gród i za sa dy ich przy zna wa nia,
l) in fo r ma cje do tycz¹ce or ga ni za cji po by tu dru ¿yn,
³) in fo r ma cje do tycz¹ce tre nin gu ofi cja l ne go.

7.2. Zg³osze nia, lo so wa nie, zmia ny
7.2.1. Zg³osze nia osad do M.P. sk³adaj¹ klu by, se kcje, or ga ni za cje zrze szo ne w PZKaj.

7.2.2. Do ka ¿ dej kon ku ren cji ob jê tej pro gra mem M.P. mo ¿ na zg³osiæ:
a) do kon ku ren cji indy widu a l nej – do woln¹ iloœæ osad,
b) do kon ku ren cji ze spo³owej – nie wiê cej ni¿ trzy ze spo³y.
7.2.3. W kon ku ren cjach prze wi dzia nych pro gra mem M.P. mo ¿ na do ko naæ zmia ny ty l ko
jed nej osa dy w ka ¿ dej kon ku ren cji. Lo so wa nie prze pro wa dza powo³ana w tym celu ko -
mi sja. Zarz¹d PZKaj. powo³uje ko mi sjê do spra w dze nia pra wid³owo œci zg³oszeñ i prze -
pro wa dze nia lo so wa nia.

7.2.4. Przy lo so wa niu mog¹ byæ obe c ni przed sta wi cie le zain tere so wa nych dru ¿yn
w cha ra kte rze obse r wa to rów, jed nak bez pra wa g³osu.

7.2.5. Pro gram M.P. za wie raj¹cy wy ni ki lo so wa nia oraz szcze gó³owy mi nu to wy pro -
gram – rozk³ad bie gów, od praw, zbió rek itp. powi nien byæ do rê czo ny zain tere so wa nym
naj pó Ÿ niej przed roz po czê ciem od pra wy kie ro w ni ków dru ¿yn, po prze dzaj¹cej M.P.

7.3. Za sa dy roz gry wa nia Mi strzostw Pol ski
7.3.1. M.P. roz gry wa siê w ci¹gu ko le j nych dwóch dni, przy za cho wa niu na stê puj¹cej
ko le j no œci kon ku ren cji:
I dzieñ – wszy stkie kon ku ren cje indy widu a l ne,
II dzieñ – wszy stkie kon ku ren cje ze spo³owe.

7.3.2. Je ¿e li M.P. se nio rów i ju nio rów roz gry wa siê w tym sa mym mie j s cu i cza sie – kon ku -
ren cje okre œlo ne w pkt. 7.1.3. roz gry wa siê tak, aby se nio rzy sta r to wa li przed ju nio ra mi.

7.3.3. Or ga ni za tor musi za pe w niæ ofi cja l ny prze jazd tre nin go wy, co naj mniej na je den
dzieñ przed za wo da mi i w tych sa mych wa run kach te ch ni cz nych, któ re bêd¹ pa no wa³y
pod czas za wo dów. Po ziom wody, w cza sie ofi cja l ne go tre nin gu musi, poza nie kon trolo -
wany mi oko licz no œcia mi, byæ taki sam jak pod czas za wo dów. Pod czas tre nin gu mo¿e
byæ do ko ny wa ny pomiar czasu.

7.3.4. Or ga ni za tor na pod sta wie wy ni ków tre nin gu ofi cja l ne go, mo¿e usta liæ li stê sta r -
tow¹ do Mi strzostw Pol ski. Li sta sta r to wa do bie gów mi strzo wskich, musi byæ od wro t -
no œci¹ wy ni ków uzy ska nych pod czas tre nin gu ofi cja l ne go. Za wod nik, któ ry nie ucze st -
ni czy w tre nin gu, umie sz czo ny jest na pocz¹tku listy startowej.

7.3.5. Je ¿e li przy pro wa dze niu pun kta cji dru ¿y no wej, dwie lub wiê cej dru ¿yn, zdo bêd¹
tak¹ sam¹ li cz bê pun któw, to o ko le j no œci de cy du je iloœæ zdo by tych miejsc I, przy ich
rów nej ilo œci II i od po wie d nio miejsc III. W przy pa d ku, gdy ta iloœæ jest rów na, dru ¿y ny
za j muj¹ to samo miejsce.

7.4. Po sta no wie nia ko ñ co we
W spra wach nie ure gu lo wa nych ni nie j szym re gu la mi nem i za po wie dzi¹ M.P. sto su je siê
od po wie d nio pun kty re gu la mi nu zja z du ka ja ko we go. 
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III. INSTRUKCJA DLA ORGANIZATORÓW ZAWODÓW
W SLALOMIE I ZJEîDZIE KAJAKOWYM

Czyn no œci przy goto wa w cze

1.* Usta le nie i uz god nie nie te r mi nu i mie j s ca za wo dów.

2.* Wsta wie nie usta lo ne go te r mi nu za wo dów do ka len da rza im prez OZ Kaj. i PZKaj.

3.* Opra co wa nie za po wie dzi za wo dów i za twier dze nie jej przez OZ Kaj. lub PZKaj. oraz 
rozes³anie jej zain tere so wa nym or ga ni za cjom spo r to wym.

4.* Opra co wa nie pre li mi na rza za wo dów i za bez pie cze nie po kry cia fi nan so we go.

5. Powo³anie ko mi sji orga niza cy j nej za wo dów, po dzia³ fun kcji i usta le nie te r mi nów wy -
ko na nia za dañ.

6.* Uzy ska nie ze z wo le nia w³aœci wych te re no wo or ga nów ad mi ni stra cji, ¿e glu gi
œródl¹do wej na prze pro wa dze nie za wo dów.

7.* Po wia do mie nie w³aœci we go te re no we go urzê du ad mi ni stra cji pa ñ stwo wej o maj¹-
cych siê od byæ za wo dach (co naj mniej na 5 dni przed te r mi nem).

8.* Za bez pie cze nie opie ki me dy cz nej na czas trwa nia za wo dów (ra to w nik me dy cz ny lub 
le karz).

9.* Wyst¹pie nie do Wod ne go Ocho t ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go o za bez pie cze nie
za wo dów przez ra to w ni ków lub za trud nie nie w inny spo sób upra w nio nych ra to w ni ków
WOPR.

10.* Przy go to wa nie afi szy, pla ka tów, pro gra mów, info r ma to rów itp.

11.* Za bez pie cze nie na gród, dy p lo mów, me da li itp.

12.(*) Prze pro wa dze nie pro pa gan dy za wo dów przez pra sê, ra dio, te le wi zjê, afi sze, pla -
ka ty itp.

13.* Przy go to wa nie urz¹dzeñ sa ni ta r nych na te re nie za wo dów.

14. Za bez pie cze nie fun kcjo no wa nia ma³ej ga stro no mii na te re nie za wo dów.

Bez po œred nie czyn no œci przy goto wa w cze

1.* Przy jê cie i zare je stro wa nie zg³oszeñ do za wo dów.

2.* Zor gani zo wa nie i prze pro wa dze nie lo so wa nia oraz sporz¹dze nie z nie go pro to ko³u.

3.* Przy go to wa nie list sta r to wych w od po wied niej ilo œci.

4.* Za bez pie cze nie za kwa tero wa nia i wy ¿y wie nia dla cz³on ków ko mi sji sê dzio wskiej,
przed sta wi cie li PZKaj. i in nych ofi cje li, a dla ucze st ni ków (ucze st nicz¹cych klu bów)          
w przy pa d ku przy jê cia na sie bie ta kie go zo bo wi¹zania.

5.(*) Zor gani zo wa nie strze ¿o nej prze cho wa l ni sprzê tu.

6.* Spo wo do wa nie do sta r cze nia na mie j s ce za wo dów na gród prze chod nich oraz in nych
na gród wraz z wy ka zem ich prze zna cze nia.

7.* Opra co wa nie pro je ktu opra wy deko ra cy j nej za wo dów i jego re a li za cja.

8.* Przy go to wa nie pla nu prze bie gu uro czy sto œci otwa r cia i za ko ñ cze nia za wo dów.
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9.* Opra co wa nie prze bie gu i spo so bu de ko ra cji zwy ciê z ców.

10.* Opra co wa nie szcze gó³owe go pro gra mu za wo dów na pod sta wie po sia da nych da -
nych i po da nie do wia do mo œci zain tere so wa nym.

Przy goto wa w cze czyn no œci te ch ni cz ne

1. Za pro je kto wanie toru i sporz¹dze nie ma p ki tra sy sla lo mo wej.

2. Urz¹dze nie i po sta wie nie tra sy.

3. Zbu do wa nie urz¹dzeñ po mo c ni czych jak:
– po mo sty sta r tu i mety dla za wod ni ków,
– sta no wi ska sê dzio wskie itp.
Przy go to wa nie sta no wisk dla ra to w ni ków WOPR oraz s³u¿by me dy cz nej.

Zor gani zo wa nie ³¹czno œci po miê dzy sta r tem, met¹, se kre ta ria tem za wo dów i sê dzia mi
od cin ko wy mi.

6.(*) Zor gani zo wa nie ra dio foni za cji te re nu za wo dów.

7.(*) Za bez pie cze nie za wo dów miê dzyna ro do wych w od po wied ni¹ iloœæ t³uma czy.

8.(*) Wy ty po wa nie za po wia da cza za wo dów.

9. Za bez pie cze nie od po wied niej ilo œci fun kcjo na riu szy (te ch ni cz ni, ra to w ni cy, s³u¿ba
me dy cz na, ³¹cznoœæ, po miar cza su, re gu la cja i usu wa nie usz ko dzeñ, ³¹czni cy, ko pio wa -
nie wy ni ków itp.). 

10.(*) Przy go to wa nie urz¹dzeñ do po mia rów i wa ¿e nia ³odzi, spra w dza nie wy po rno œci
ka mi ze lek oraz ich oz na ko wa nie.

11. Przy go to wa nie od po wied niej ilo œci nu me rów sta r to wych oraz obs³ugê ich wy da wa -
nia i zbie ra nia.

12.(*) Sporz¹dze nie ta b lic info rma cy j nych i wy ni ków oraz za pe w nie nie ich obs³ugi.

13. Za bez pie cze nie mie j s ca pra cy ko mi sji sê dzio wskiej (ogro dze nie itp.).

14. Zor gani zo wa nie se kre ta ria tu za wo dów i za opa trze nie go w od po wied nie urz¹dze nie      
i ma te ria³y (dru ki sê dzio wskie, pa pier, przy bo ry biu ro we itp.).

15. Przy go to wa nie i za opa trze nie ko mi sji sê dzio wskiej w od po wied ni¹ iloœæ przy bo rów
do sê dzio wa nia jak: sto pe ry, tuby, ta r cze sê dzio wskie, ma te ria³y pi œmien ne, dru ki sê -
dzio wskie itp.). 

16.(*) Mi ni ma l na iloœæ nie któ rych urz¹dzeñ te ch ni cz nych na za wo dach miê dzyna ro do -
wych  i mi strzo stwach Pol ski:
– fo to ko mór ka lub 8 sto pe rów ele ktro ni cz nych,
– urz¹dze nie do mie rze nia ³odzi – 1,
– waga lega li zo wa na do wa ¿e nia ³odzi – 1,
– urz¹dze nie do spra w dze nia wy po rno œci ka mi ze lek,
– na kle j ki lub sza b lon i far ba do oz na ko wa nia sprzê tu,
– ³¹cznoœæ po miê dzy: se kre ta riat – start – meta – 8 od cin ków tra sy,
– na za wo dach w zje Ÿ dzie po win na byæ za pe w nio na ³¹cznoœæ po miê dzy sta r tem – met¹

– pun ktem kon tro l nym,
– ta r cze sê dzio wskie – co naj mniej 15 kpl.,
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– ta b li ca wy ni ków – przy naj mniej 1,
– ta b li ca info rma cy j na – przy naj mniej 1,
– ra dio foni za cja te re nu, obie ktu za wo dów.
Wska za ne jest by wy ¿ej wy mie nio ne urz¹dze nia sto so wa ne by³y na po zo sta³ych za wo -
dach cen tra l nych.

17. Mi ni ma l na iloœæ nie któ rych urz¹dzeñ te ch ni cz nych na za wo dach te re no wych mi -
strzo wskich:
– sto pe ry ele ktro ni cz ne – 6 szt.,
– ³¹cznoœæ po miê dzy: se kre ta riat – start – meta,
– ta r cze sê dzio wskie – co naj mniej 10 kpl.

Bez po œred nie czyn no œci przed i w cza sie za wo dów
1. Prze ka za nie sê dzie mu g³ów ne mu do ku men ta cji za wo dów.

2. Prze ka za nie sê dzie mu g³ów ne mu tra sy, urz¹dzeñ te ch ni cz nych, obie ktu itp.

3. Ucze st ni cze nie w od pra wach ko mi sji sê dzio wskiej i od pra wach kie ro w ni ków dru ¿yn.

4. Sta³e czu wa nie nad spra w nym prze bie giem za wo dów i pra wid³owym fun kcjo no wa -
niem urz¹dzeñ te ch ni cz nych.

5. Za pe w nie nie sta³ej go to wo œci s³u¿b te ch ni cz nych i bez pie cze ñ stwa.

Czyn no œci ko ñ co we
1. Te ch ni cz na li k wi da cja tra sy, urz¹dzeñ i za ple cza.

2. Fi nan so we roz li cze nie im pre zy.

3. Za pe w nie nie wa run ków sê dzie mu g³ów ne mu do sporz¹dze nia spra wo z da nia z za wo -
dów i wys³ania tego spra wo z da nia kom pe ten t nym or ga nom PZKaj. (OZ Kaj.).

4. Ana li za i pod su mo wa nie or ga ni za cji i prze bie gu im pre zy.

Uwa ga:

In stru k cja po wy ¿sza okre œla pod sta wo we obo wi¹zki orga ni za to ra re gat. Wsze l kie
dzia³ania, pro wadz¹ce do pod nie sie nia po zio mu orga niza cyj ne go im pre zy
a mieszcz¹ce siê w ra mach okre œlo nych ni nie j szy mi regu la mi na mi s¹ po¿¹dane i mi -
le wi dzia ne. Czyn no œci oz na czo ne gwiazdk¹ musz¹ byæ bez wzglêd nie wy ko na ne.
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IV.  WZORY DRUKÓW

Wzór nr 1

Zg³osze nie do za wo dów

...................................................................................                             .................................
                         or ga ni za cja zg³aszaj¹ca                                                                       data

Do ...................................................................................................................................
na zwa za wo dów

Zg³osze nie do bie gu w ka te go rii ................................................ w zje Ÿ dzie, w sla lo mie*

Na zwi sko i imiê
cz³onka osa dy

Rok
urodzenia

Klasa
sportowa

Nr leg.
zawodniczej

Uwagi

Wszy s cy wy mie nie ni s¹ pod sta³¹ kon trol¹ po rad ni spor towo- leka r skiej oraz po sia daj¹
umie jê t noœæ p³ywa nia w za kre sie okre œlo nym re gu la mi nem re ga to wym.

* nie po trze b ne skre œliæ

............................................................
pod pis i pie czêæ or ga ni za cji zg³aszaj¹cej

Wzór nr 2

Pro to kó³

Z lo so wa nia za wo dów ...................................................................... prze prowa dzo ne go
w dniu ........................ o godz. ......................... w lo ka lu ................................................
w obe cno œci:

1. Przed sta wi cie la orga ni za to ra .......................................................................................

2. Ko mi sji sê dzio wskiej ..................................................................................................

3. Przed sta wi cie li klu bów ...............................................................................................

W po szcze gó l nych kon ku ren cjach (bie gach) wy lo so wa no na stê puj¹ce nu me ry sta r to we:

Nr bie gu Konkurencja kategoria Od nr do nr Iloœæ osad

Uwa gi pro wadz¹cego lo so wa nie: ....................................................................................

Pod pi sy obe cnych przy lo so wa niu: .................................................................................
                 .................................................................................
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Wzór nr 3

...................................., dnia ........................

Or ga ni za tor ......................................................................................................................

Li sta sta r to wa nr ........

Nu mer
sta r to wy

Nazwisko i imiê Klub
Rok

urodzenia
Klasa

sportowa

Czas startu

Przejazd I Przejazd II

..............................................................
Sê dzia g³ówny     

Wzór nr 4

Nr ko le j ny ka r ty ............................

Ka r ta sê dzie go bra m ko we go

Na zwi sko i imiê sê dzie go .................................................................................................

Nu mer
sta r to wy

Ocena bramek
Numer

startowy
Ocena bramek

Ob li czy³: ..........................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.................................................................
Pod pis sê dzie go     
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Wzór nr 5

Nr ka r ty ...................................

Ka r ta zbio r cza

Na zwa za wo dów: ................................................ Mie j s ce ..............................................

Or ga ni za tor: ....................................................... Te r min ...............................................

Kon ku ren cja – ka te go ria: .................................... Biu ro ob li czeñ: ..................................

Nr
start.

Nazwisko
i imiê

Klub
Rok

urodz.
Klasa
sport.

Numer odc.
Nr bramek Pkt.

karne

Czas
prze-
jazdu

Czas
w

pkt.
Wynik

Rezul-
tat

Miej-
sce Pkt.

PZK
1 2 3 4 5

Ob li czy³: ................................................... Sporz¹dzi³: ..................................................

Wzór nr 6

....................................., dnia ...............................

Or ga ni za tor  ....................................................................................................................

Li sta wy ni ków nr .................

Nu mer
sta r to wy

Nazwisko i imiê Klub
Rok

urodz.
Klasa
sport.

Pkt.
karne

Ocena
przej.

Wynik
Pkt.
PZK

........................................................
Sê dzia g³ówny    
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V. OBJAŒNIENIA DO SCHEMATYCZNYCH PRZYK£ADÓW
OCENY PRZEJAZDU BRAMEK

U¿y wa ne skró ty:

pbb – Prze jazd bezb³êdny bra m ki (bra mek)

Rys. 1. Prze jazd bezb³êdny przez bra m ki nr 1
i nr 2

Rys. 2. Pbb nr 1 i nr 2 (bra m ka nr 2 prze je cha na
ty³em)
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Rys. 3. Pbb nr 1 i nr 2 (bra m ka nr 2 pod ciê ta)

Rys. 4. Pbb nr 1 i nr 2 (bra m ka nr 2 pod ja z do wa
ty³em)

Rys. 5. Pbb nr 1 i nr 2 ( bra m ka nr 2 pod ciê ta ty³em 
³odzi)
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Rys. 6. Po pbb nr 1 na stê pu je pod ciê cie bra m ki
nr 2 przo dem ³odzi i na stê pu je po tym pbb

Rys. 7. Po pbb nr 1, przy za wra ca niu do bra m ki
nr 2, ³ódŸ pod ci na pa lik i na stê pu je pbb nr 2 

Rys. 8. Po pbb nr 1, ³ódŸ pod ci na przo dem pa lik
bra m ki nr 2, za wra ca i na stê pu je pbb nr 2
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Rys. 9. Po pbb nr 1 na stê pu je prze jazd bra m ki nr 2, 
³ódŸ cofa siê, pod ci naj¹c ty³em pa lik tej bra m ki,
cia³o za wod ni ka nie prze ci na li nii bra m ki w kie -
run ku nie zgod nym z wy zna czo nym przez ta b li cê
z nu me rem bra m ki i pla nem tra sy

Rys. 10. Po pbb nr 1 ³ódŸ wp³ywa przo dem do bram -
ki nr 2 nie zgod nie z kie run kiem na ka za nym, na -
stê pu je co fa nie, po czym pbb nr 2 (cia³o nie prze -
ci na li nii bra m ki)

Rys. 11. Po pbb nr 1 ³ódŸ wp³ywa przo dem do bram -
ki nr 2, cia³o za wod ni ka nie prze ci na li nii bra m ki,
na stê pu je co f niê cie ³odzi, po czym pbb nr 2
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Rys. 12. Po pbb nr 1 ³ódŸ wp³ywa do bra m ki nr 2,
cia³o za wod ni ka i czêœæ ³odzi prze ci na li niê bra m -
ki, na stê pu je co f niê cie ³odzi, cia³o za wod ni ka nie
prze ci na li nii bra m ki w kie run ku nie zgod nym
z na ka za nym i na stê pu je pbb nr 2

Rys. 13. Ana lo gi cz nie jak na rys. 12. Ry su nek
nr 13 pod kre œla, ¿e li niê bra m ki ma prze ci¹æ ca³e
cia³o za wod ni ka, tj. tu³ów i g³owa

Rys. 14. Po pbb nr 1, czêœæ ³odzi i cia³o za wod ni ka 
prze je ¿ d¿a li niê bra m ki nr 2, na stê pu je co f niê cie
³odzi, cia³o za wod ni ka prze ci na li niê bra m ki
w kie run ku nie zgod nym z na ka za nym i wra caj¹c
do  przo du prze je ¿ d¿a bra m kê nr 2
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Rys. 15. Ana lo gi cz nie jak na rys. 14 z tym, ¿e ³ódŸ 
co faj¹c siê wyp³ynê³a z bra m ki nr 2

Rys. 16. Ana lo gi cz nie jak na rys. 14 i 15 z tym, ¿e
w osa dzie C-2 ty l ko cia³o pie r wsze go za wod ni ka
prze ci na li niê bra m ki w kie run ku nie zgod nym
z na ka za nym

Rys. 17. Ana lo gi cz nie jak na rys. 16 z tym, ¿e ty l -
ko cia³o dru gie go za wod ni ka w osa dzie C-2 prze -
ci na li niê bra m ki w kie run ku nie zgod nym z na ka -
za nym
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Rys. 18. Po pbb nr 1, w cza sie pra wid³owe go prze -
ja z du bra m ki nr 2 zo sta je do tkniê ty ty³em ³odzi
pa lik tej bra m ki

Rys. 19. Ana lo gi cz nie jak na rys. 18 z tym, ¿e pa -
lik bra m ki nr 2 zo sta je do tkniê ty wios³em

Rys. 20. Po pbb nr 1, przed prze ja z dem bra m ki
nr 2, do tkniê ty zo sta je wios³em pa lik tej bra m ki,
po czym na stê pu je jej pra wid³owy prze jazd
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Rys. 21. Po pbb nr 1, przy wp³ywa niu do bra m ki
nr 2, ³ódŸ do ty ka przo dem pa li ka tej bra m ki, na -
stê p nie cofa siê i kon ty nu u je pra wid³owy prze jazd 
tej bra m ki

Rys. 22. Po pbb nr 1, w cza sie przep³ywa nia bra m -
ki nr 2, ty³ ³odzi do ty ka pa li ka tej bra m ki

Rys. 23. Po pbb nr 1 ³ódŸ do ty ka przo dem pa lik
bra m ki nr 2, po czym na stê pu je jej pra wid³owy
prze jazd
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Rys. 24. Po pbb nr 1, ³ódŸ do ty ka pa li ka bra m ki
nr 2 i wyp³ywaj¹c na zewn¹trz, za wra ca kon ty nu -
uj¹c jej pra wid³owy prze jazd

Rys. 25. Po pbb nr 1 ³ódŸ do ty ka pa li ka bra m ki
nr 2 od zewn¹trz, za wra ca i kon ty nu u je jej po praw -
ny prze jazd

Rys. 26. Po pbb nr 1 ³ódŸ prze je ¿ d¿aj¹c pra wid³o -
wo bra m kê nr 2, zo sta je co f niê ta w pra wo, do ty ka
pa li ka bra m ki i wyp³ywa poza ni¹ (cia³o za wod ni -
ka nie prze ci na li nii bra m ki w kie run ku nie zgod -
nym z na ka za nym)
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Rys. 27. Po pbb nr 1 ty³ ³odzi do ty ka pa li ka bra m ki 
nr 2 z zewn¹trz, za wra ca i do ty kaj¹c przo dem
³odzi tego sa me go pa li ka od wewn¹trz, pra wid³o -
wo prze je ¿ d¿a tê bra m kê

Rys. 28. Po pbb nr 1 ³ódŸ prze je ¿ d¿aj¹c pra wi d³o -
wo bra m kê nr 2 do ty ka ty³em jed ne go, a wios³em
dru gie go pa li ka tej bra m ki

Rys. 29. Po pbb nr 1 przód ³odzi do ty ka pa li ka
bra m ki nr 2 od wewn¹trz i prze je ¿ d¿aj¹c pra wi -
d³o wo tê bra m kê do ty ka ty³em ³odzi dru gi jej pa lik
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Rys. 30. Po pbb nr 1 przód ³odzi do ty ka pa li ka
bra m ki nr 2 od zewn¹trz, za wra ca i prze je ¿ d¿aj¹c 
pra wid³owo tê bra m kê, ty³em ³odzi do ty ka jej
dru gie go pa li ka

Rys. 31. Po pbb nr 1 ³ódŸ p³yn¹c bo kiem do bra m -
ki nr 2, do ty ka obu jej pa li ków, cia³o za wod ni ka
i czêœæ ³odzi prze je ¿ d¿a li niê bra m ki

Rys. 32. Po pbb nr 1 przód ³odzi do ty ka pa li ka
bramki nr 2 od wewn¹trz i jad¹c w pra wo, za wra ca 
i do ty kaj¹c przo dem dru gie go pa li ka tej bra m ki od 
wewn¹trz, prze je ¿ d¿a tê bra m kê pra wid³owo
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Rys. 33. Po pbb nr 1 ³ódŸ prze mie sz czaj¹c siê
w pra wo, do ty ka przo dem obu pa li ków bra m ki
nr 2, za wra ca i na stê pu je pra wid³owy prze jazd

Rys. 34. Po pbb nr 1 ³ódŸ wp³ywaj¹c do bra m ki
pod ja z do wej nr 2 w kie run ku nie zgod nym z na ka -
za nym, do ty ka przo dem pa li ka, za wra ca i prze je ¿ -
d¿a tê bra m kê pra wid³owo

Rys. 35. Ana lo gi cz nie jak na rys. 34 z tym, ¿e ³ódŸ 
pbb nr 1 ty³em, a pa lik bra m ki nr 2 do tkniê ty jest
ty³em ³odzi
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Rys. 36. Ana lo gi cz nie jak na rys. 34 z tym, ¿e pra -
wid³owy prze jazd bra m ki nr 2 do ko na ny jest
ty³em

Rys. 37. Po pra wid³owym prze je Ÿ dzie bra m ki
pod ja z do wej nr 1, za wod nik jad¹c w kie run ku
bra m ki nr 2, do ty ka wios³em pa li ka bra m ki nr 1,
po czym na stê pu je pbb nr 2

69

Ka ja ka r stwo sla lo mo we

36

1 = 0

2 = 2

37

1 = 2

2 = 0

57_96

13 lutego 2009 10:44:22



Rys. 38. Pra wid³owy prze jazd bra m ki nr 1 i nr 2
w prze kro ju po prze cznym, zgod nie z pkt. 6.3.4.
re gu la mi nu sla lo mu ka ja ko we go (cia³o, tj. tu³ów
i g³owa, ³ódŸ lub jej czêœæ prze ci na li niê bra m ki)

Rys. 39. Pra wid³owy prze jazd bra m ki nr 1 – ana -
lo gi cz nie jak na rys.  38 oraz bra m ki nr 2 (cia³o
i ³ódŸ s¹ w po³o¿e niu, w któ rym mo¿e nast¹piæ
pra wid³owy prze jazd)
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Rys. 40. Przyk³ady nie pra wid³owe go prze ja z du
bra mek w prze kro ju po prze cznym i tak:

cia³o za wod ni ka i ³ódŸ nie prze je ¿ d¿aj¹ li nii bra m -
ki nr 1,
tu³ów i ³ódŸ nie prze je ¿ d¿aj¹ bra m ki nr 2, bra m ki
1 i 2 nie mo ¿ na po wta rzaæ
g³owa za wod ni ka nie prze je ¿ d¿a li nii bra m ki nr 3,
bra m kê nr 3 mo ¿ na po wtó rzyæ

Rys. 40a. Przyk³ady nie pra wid³owe go prze ja z du
bra mek, i tak:
we wszy stkich przy pa d kach nie spe³nio no wa run -
ku aby ca³a g³owa zna laz³a siê miê dzy pa li ka mi
(ty l ko czêœæ g³owy). Na bra m ce 1 i 2 tu³ów i ³ódŸ
zna j duj¹ siê poza bramk¹. ̄ adna bra m ka nie mo¿e 
byæ po wtó rzo na
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Rys. 41. Po pbb nr 1 na stê pu je prze jazd
bra m ki nr 2 nie zgod ny z na ka za nym kie -
run kiem (ta b li ca z nu me rem bra m ki i plan
tra sy)

Rys. 42. Po pbb nr 1 czêœæ ³odzi i cia³o za -
wod ni ka prze je ¿ d¿aj¹ li niê bra m ki pod ja z -
do wej nr 2 nie zgod nie z kie run kiem na ka -
za nym, za wod nik za wra ca i na stê pu je pbb
nr 2

Rys. 43. Po pbb nr 1 ³ódŸ C-2 do ty ka bo -
kiem pa li ka bra m ki nr 2 z zewn¹trz
i wp³ywa po miê dzy pa li ki, prze je ¿ d¿a j¹,
przy czym cia³o dru gie go za wod ni ka prze -
ci na li niê bra m ki
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Rys. 44. Po pbb nr 1 ³ódŸ C-2 wp³ywa do
bra m ki nr 2 i cia³o pie r wsze go za wod ni ka
prze ci na li niê bra m ki, po czym ³ódŸ pod ci -
naj¹c pa lik jest prze mie sz czo na w bok
poza bra m kê, ale dru gi za wod nik tej osa dy
nie prze ci na cia³em li nii bra m ki. Na stê p nie 
za wod ni cy za wra caj¹ i na stê pu je pbb nr 2

Rys. 45. Po pbb nr 1 ³ódŸ C-2 pod ci naj¹c
bo kiem pa lik bra m ki nr 2 wp³ywa w ni¹
i prze je ¿ d¿a, przy czym ty l ko cia³o dru gie -
go za wod ni ka prze ci na li niê bra m ki. Na -
stê p nie ³ódŸ za wra ca w cza sie prze ja z du
przez tê bra m kê, pod ci naj¹c pa lik jest prze -
mie sz cza na w bok poza bra m kê, przy czym 
ty l ko pie r wszy za wod nik prze ci na cia³em
li niê bra m ki
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Rys. 46. Po pbb nr 1 ³ódŸ C-2 p³yn¹c bo kiem 
pod ci na oba pa li ki bra m ki nr 3, przy czym
¿a den z za wod ni ków nie prze ci na li nii tej
bra m ki cia³em, po czym na stê pu je pbb pod -
ja z do wej nr 2 i pbb nr 3

Rys. 47. Po pbb nr 1 przód ³odzi do ty ka pa li -
ka bra m ki nr 3 z zewn¹trz po czym na stê pu -
je jej pra wid³owy prze jazd. Bra m ka nr 2 nie
jest prze je cha na
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Rys. 48. Po pbb nr 1 ³ódŸ bo kiem do ty ka
pa li ka bra m ki nr 2 z zewn¹trz bez pra wi -
d³o we go prze ja z du tej bra m ki i na stê pu je
pbb nr 3

Rys. 49. Ana lo gi cz nie jak na rys. 48 z tym,
¿e pa lik bra m ki nr 2 jest do tkniê ty ³odzi¹
od wewn¹trz
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Rys. 50. Ana lo gi cz nie jak na rys. 49 z tym, ¿e
³ódŸ za wra ca i do ty ka dru gie go pa li ka bra m ki
nr 2 z zewn¹trz i jak na rys. 48

Rys. 51. Ana lo gi cz nie jak na rys. 48 i 50
z tym, ¿e oba pa li ki bra m ki nr 2 s¹ do tkniê te
przo dem ³odzi
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Rys. 52. Po pbb nr 1 ³ódŸ omi ja bra m kê nr 2,
a po do tkniê ciu pa li ka bra m ki nr 3 za wra ca,
na stê pu je pra wid³owy prze jazd bra m ki nr 3

Rys. 53. Po pbb nr 1 ³ódŸ do ty ka pa li ka bra m -
ki nr 3, po czym za wra ca i na stê pu je pbb nr 2,
a po tem pbb nr 3
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Rys. 54. Po pbb nr 1 ³ódŸ przo dem pod ci na
pa lik bra m ki nr 3, za wra ca i na stê pu je pbb
pod ja z do wej nr 2 i pbb nr 3

Rys. 55. Po prze ciê ciu li nii sta r tu, ³ódŸ do -
ty ka pa li ka bra m ki nr 3, za wra ca i na stê pu -
je pbb pod ja z do wej nr 1, pbb nr 2 i pbb nr 3
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Rys. 56. Po pbb nr 1 przód ³odzi do ty ka pa li -
ka bra m ki nr 3 od wewn¹trz, za wra ca i na stê -
pu je pbb pod ja z do wej nr 2 i pbb nr 3

Rys. 57. Po pbb nr 1 i pra wid³owym prze je Ÿ -
dzie bra m ki nr 2, pod czas ja z dy do bra m ki
nr 3, za wod nik wios³em do ty ka pa li ka bra m -
ki nr 2, po czym na stê pu je pbb nr 3
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Rys. 58. Po przep³yniê ciu li nii sta r tu ³ódŸ
do ty ka pa li ka bra m ki nr 2 z zewn¹trz, po
czym na stê pu je pbb pod ja z do wej nr 1 i pbb
nr 2

Rys. 59. Ana lo gi cz nie jak na rys. 58 z tym,
¿e pa lik bra m ki nr 2 do tkniê ty jest ty³em
³odzi od wewn¹trz
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Rys. 60. Po prze je Ÿ dzie li nii sta r tu, ³ódŸ pbb
nr 2, na stê p nie za wra ca i pbb pod ja z dow¹
nr 1 i je sz cze raz na stê pu je pbb nr 2

Rys. 61. Po prze je Ÿ dzie li nii sta r tu, ³ódŸ
dwu kro t nie pbb pod ja z dow¹ nr 1, po czym
pbb nr 2, na stê p nie za wra ca i wje ¿ d¿a do bram -
ki pod ja z do wej nr 1 po raz dru gi, przy czym
ty³ ³odzi do ty ka pa li ka tej bra m ki, ³ódŸ cofa
siê, cia³o za wod ni ka prze ci na li niê bram ki
pod ja z do wej nr 1 w kie run ku nie zgod nym
z na ka za nym i kon ty nu u je prze jazd
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Rys. 62. Po prze je Ÿ dzie li nii sta r tu, ³ódŸ pbb
pod ja z dow¹ nr 1, po czym w tra kcie jej po -
wtó r ne go prze ja z du ³ódŸ cofa siê a cia³o za -
wod ni ka prze ci na li niê tej bra m ki w kie run ku
nie zgod nym i na stê pu je pbb nr 2

Rys. 63. Po pbb nr 1, ³ódŸ pbb nr 2, na stê p nie
cofa siê przez tê bra m kê, przy czym cia³o za -
wod ni ka prze ci na li niê tej bra m ki w kie run ku
nie zgod nym z na ka za nym, po czym na stê pu je 
pbb nr 3
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Rys. 64. Po pbb nr 1, ³ódŸ do ty ka z zewn¹trz pa -
li ka bra m ki nr 3 i za wra caj¹c, do ty ka z zewn¹trz 
pa li ka bra m ki nr 2, po czym na stê pu je pra -
wid³owy prze jazd bra m ki nr 2 i pbb nr 3

Rys. 65. Ana lo gi cz nie jak na rys. 64 z tym, ¿e
po do tkniê ciu pa li ka bra m ki nr 2 z zewn¹trz nie
na stê pu je jej pra wid³owy prze jazd
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Rys. 66. Po pbb nr 1, ³ódŸ do ty ka pa li ka
bra m ki nr 3 z zewn¹trz, za wra ca i pbb nr 2,
na stê pu je co f niêcie ³odzi przez tê bra m kê,
przy czym cia³o za wod ni ka prze je ¿ d¿a li -
niê tej bra m ki w kie run ku nie zgod nym
z na ka za nym i po wtó r nie prze je ¿ d¿a bra m -
kê nr 2 pra wid³owo, po czym na stê pu je pbb 
nr 3

Rys. 67. Po pbb nr 1, ³ódŸ do ty ka pa li ka
bra m ki nr 3, za wra ca i pod czas prze ja z du
bra m ki nr 2 za wod nik wy ko nu je prze wrót
eski mo ski, przy czym w mo men cie prze -
ci na nia li nii bra m ki cia³o za wod ni ka jest
pod wod¹, po czym na stê pu je pbb nr 3
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Rys. 68. Ana lo gi cz nie jak na rys. 65 z tym,
¿e pa lik bra m ki nr 2 jest do tkniê ty od
wewn¹trz

Rys. 69. Po pbb nr 1, ³ódŸ do ty ka pa li ka
bra m ki nr 3 z zewn¹trz, za wra ca i prze je ¿ -
d¿a bra m kê nr 2 w kie run ku nie zgod nym
z na ka za nym, po czym pbb nr 3
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Rys. 70. Po prze ciê ciu li nii sta r tu, ³ódŸ do ty ka
pa li ka bra m ki nr 1 i bra m ki nr 3, po czym za -
wra ca i na stê pu je pbb nr 1, pbb nr 2 i pbb nr 3

Rys. 71. Po prze ciê ciu li nii sta r tu, ³ódŸ do ty ka
pa li ka bra m ki nr 1 i bra m ki nr 2 z zewn¹trz, za -
wra ca i na stê pu je pbb nr 1, pbb nr 2 i pbb nr 3
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Rys. 72. Po pbb nr 1, ³ódŸ do ty ka z zew -
n¹trz pa li ka bra m ki nr 2 i bra m ki nr 3, za -
wra ca i na stê pu je pbb nr 2 i pbb nr 3

Rys. 73. Po pbb nr 1, ³ódŸ wp³ywa przo dem 
do bra m ki nr 4, przy czym cia³o za wod ni ka 
nie prze ci na li nii tej bra m ki, za wra ca i na -
stê pu je pbb nr 2, pbb nr 3 i pbb nr 4
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Rys. 74. Po pbb nr 1, ³ódŸ do ty ka przo dem
pa li ka bra m ki nr 4 z zewn¹trz, za wra ca i na -
stê pu je pbb nr 2, pbb nr 3 i pbb nr 4

Rys. 75. Ana lo gi cz nie jak na rys. 74 z tym,
¿e ³ódŸ do ty ka pa li ka bra m ki nr 4 od
wewn¹trz, cofa siê, przy czym cia³o za wod -
ni ka nie prze ci na li nii tej bra m ki
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Rys. 76. Po pbb nr 1, ³ódŸ C-2 wje ¿ d¿a
do bra m ki nr 4, przy czym cia³o za wod ni ka
pie r wsze go prze ci na li niê tej bra m ki, na stê p -
nie ³ódŸ cofa siê i za wra ca, po czym na stê pu -
je pbb nr 2, pbb nr 3 i pbb nr 4

Rys. 77. Po pbb nr 1, na stê pu je pbb nr 4, po
czym ³ódŸ za wra ca i na stê pu je pbb nr 2, pbb
nr 3 i pbb nr 4
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Rys. 78. Po pbb nr 1, ³ódŸ do ty ka od
wewn¹trz pa li ka bra m ki nr 4, prze je ¿ d¿aj¹c
j¹ pra wid³owo, na stê p nie za wra ca, po czym
na stê pu je pbb nr 2, pbb nr 3 i pbb nr 4

Rys. 79. Po prze ciê ciu li nii sta r tu, ³ódŸ ty³em 
pbb nr 4, za wra ca i pbb nr 2, pbb nr 3, zaœ
w bra m ce nr 4 do ty ka pa li ka ³odzi¹ od
wewn¹trz, przy czym na stê pu je pra wid³owy
prze jazd tej bra m ki
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Rys. 80. Po prze ciê ciu li nii sta r tu, ³ódŸ do -
ty ka pa li ka bra m ki nr 1 z zewn¹trz i pod czas 
wy ko ny wa nia zwro tu wy wra ca siê, prze je ¿ -
d¿aj¹c w wy wro t ce bra m kê nr 4, na stê p nie
za wod nik wy ko nu je prze wrót eski mo ski
i za w ra ca, do ko nuj¹c pbb nr 2, pbb nr 3
i pbb nr 4

Rys. 81. Po prze je cha niu li nii sta r tu, ³ódŸ
do ty ka ko le j ne pa li ki bra m ki nr 1, bra m ki
nr 2, bra m ki nr 3 i bra m ki nr 4 z zewn¹trz,
do ty ka dru gie go pa li ka bra m ki nr 1, po
czym na stê pu je jej pra wid³owy prze jazd
i pbb nr 2, pbb nr 3 i pbb nr 4
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Rys. 82. £ódŸ w prze wro t ce wp³ywa przo dem do
bra m ki nr 5, za wod nik wy ko nu je prze wrót eski -
mo ski i na stê pu je pbb nr 5

Rys. 83. £ódŸ w prze wro t ce wp³ywa przo dem do
bra m ki nr 5, za wod nik wy ko nu je prze wrót eski -
mo ski, cia³o i ³ódŸ prze je ¿ d¿a li niê bra m ki, na stê -
pu je ko le j na wy wro t ka
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Ka ja ka r stwo sla lo mo we

82

5 = 0

83

5 = 0

Eski mo roll:
Eski mo rol le:
L'es qui mau ta ge:

Eski mo roll:
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Rys. 84. £ódŸ w prze wro t ce wp³ywa do
bra m ki nr 5, do ty kaj¹c przo dem pa li ka tej
bra m ki do wewn¹trz, za wod nik wy ko nu je
prze wrót eski mo ski, cia³o za wod ni ka i ³ódŸ 
prze je ¿ d¿aj¹ li niê bra m ki

Rys. 85. £ódŸ wje ¿ d¿a ty³em do bra m ki
nr 5 i do ty ka pa li ka od wewn¹trz, cia³o za -
wod ni ka i ³ódŸ prze ci naj¹ li niê bra m ki, na -
stê pu je wy wro t ka, przy czym przód ³odzi
do ty ka
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Ka ja ka r stwo sla lo mo we

84

5 = 0

85

5 = 2

Eski mo roll:

Eski mo roll:
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Rys. 86. £ódŸ w wy wro t ce prze je ¿ d¿a bram -
kê nr 5 (cia³o za wod ni ka prze ci na li niê
bramki pod wod¹)

Rys. 87. Pod czas na ja z du na obie bra m ki,
cia³o za wod ni ka prze ci na li niê bra m ki nie -
zgod nie z jej kie run kiem, ale g³owa tej li nii
nie prze ci na, nie do tkniê to bra m ki
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Ka ja ka r stwo sla lo mo we

86

5 = 50

87

1 = 0
2 = 0

Eski mo roll:
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95

Ka ja ka r stwo sla lo mo we

1

3

2

palik definiuj¹cy
liniê bramki

palik definiuj¹cy
liniê bramki

Rys. 88. Przyk³ad de fi nio wa nia li nii bra m ki w wy pa d ku
usta wie nia bra m ki „jed nopa li ko wej”

Ob ja œ nie nia:

         Bra m ka pod ja z do wa cze r wo na

         Bra m ka zgod na z pr¹dem wody – zielona
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