
XX MISTRZOSTWA POLSKI W ZJE ŹDZIE KAJAKOWYM 
 
1. Organizator, miejsce i termin: Na zlecenie Zarządu PZKaj, organizatorem zawodów jest LUKS 
„Kwisa” Leśna. Zawody odbędą się na rzece Kwisa i torze slalomowym w Leśnej, w dniach 27-29.09. 
2013 r. 
 
2. Konkurencje, dystans, liczba osad: 
K-1, C-1, C-2 sprint indywidualny, na dystansie od 300 metrów 
K-1 sprint indywidualny kobiet, na dystansie od 300 metrów 
K-1, C-1, C-2 zjazd indywidualny seniorów i juniorów , na dystansie 3,5 km.  
K-1 zjazd indywidualny seniorek i juniorek , na dystansie około 3,5 km. 
3xK-1, 3xC-1, 3xC-2 zjazd zespołowy mężczyzn (w zespole mogą startować seniorzy z juniorami) na 
dystansie około 3,5 km. 
3xK-1 zjazd zespołowy kobiet (w zespole mogą startować seniorki razem z juniorkami) na dystansie 
ok 3,5 km. 
Do każdej konkurencji klub może zgłosić dowolną liczbę osad. 
Zespoły mogą składać się wyłącznie z zawodników/czek, którzy startowali w konkurencjach 
indywidualnych. 
 
3. Ramowy program i sposób przeprowadzenia zawodów: Mistrzostwa Polski w Zjeździe Kajakowym 
rozegrane zostaną w ciągu kolejnych 3 dni, przy zachowaniu następującej kolejności konkurencji: 
I dzień (27.09.2013) konkurencje sprintu / rozkład i kolejność wyścigów sprinterskich organizator 
poda na odprawie kierowników ekip/. 
II dzień (28.09.2013) wszystkie konkurencje indywidualne zjazdu kajakowego. 
III dzie ń (29.09.2013) wszystkie konkurencje zespołowe zjazdu kajakowego. 
Szczegółowy program minutowy zostanie wręczony kierownikom drużyn na odprawie z sędzią 
głównym. 
Uwaga: - organizator przewiduje wspólny start seniorów z juniorami w konkurencjach 
indywidualnych zjazdu. Dotyczy to również konkurencji indywidualnych seniorek i juniorek. 
Sprint rozgrywany jest w formie dwóch wyścigów / eliminacje i finał/. Do finału kwalifikuje się 10 
osad z najlepszymi czasami z eliminacji. W finale osady starują w odwrotnej kolejności uzyskanych 
czasów  z eliminacji /od najgorszego do najlepszego/. O końcowym wyniku decyduje suma czasów 
z eliminacji i finału. 
Konkurencję objętą programem uzna się za mistrzowską, jeżeli startują w niej, co najmniej: 
w konkurencjach indywidualnych 6 osad (nawet z 1 klubu), 
w konkurencjach zespołowych 3 zespoły (nawet z 1 klubu), 
równocześnie obowiązują pkt. 7.1.7 i 7.1.8 Regulaminu Mistrzostw Polski w Zjeździe Kajakowym. 
 
4. Uczestnictwo: Prawo startu w Mistrzostwach Polski w Sprincie i Zjeździe Kajakowym, mają 
zawodnicy, spełniający warunki wiekowe i legitymujący się licencją zawodniczą z aktualnymi 
badaniami lekarskimi oraz kartą pływacką (lub odpowiednim wpisem w licencji). 
Zawodnicy mogą startować w więcej niż jednej konkurencji indywidualnej i tylko w jednej 
konkurencji zespołowej. Zawodnik musi zgłosić się na starcie na 5 minut przed swoim wyznaczonym 
czasem startu (start trzymany). 
Kluby zobowiązane są zabezpieczyć zawodników i łodzie zgodnie z wymogami Regulaminu Zjazdu 
Kajakowego. Wszyscy zawodnicy biorący udział w wyścigach muszą nosić kask ochronny i 
kamizelkę asekuracyjną (piersiowo-plecową) i odpowiednie obuwie. 
Zawodnicy winni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby. Mierzenie i ważenie łodzi, sprawdzanie 
wyporności kamizelek ratunkowych jest obowiązkowe i odbędzie się w miejscu i czasie wskazanych 
przez organizatora. 
 
5. Zgłoszenia, losowanie, odprawa: Zgłoszenia osad na obowiązujących drukach, wypełnionych 
pismem maszynowym, oddzielnie dla każdej osady i konkurencji należy wysłać na adres: Ludowo 
Uczniowski Klub Sportowy Kwisa Leśna 59-820 Leśna, ul. Reja 3, najmniej na 7 dni przed terminem 
losowania, decyduje data stempla pocztowego,  e-mail: jaceksztuba@wp.pl lub dostarczyć 



organizatorowi najpóźniej na 30 minut przed losowaniem. Losowanie odbędzie się 18.09.2013 r. o 
godz. 16,00 w lokalu klubu lub innym miejscu wyznaczonym  przez organizatora. Ostateczny termin 
zgłoszeń upływa z terminem losowania. 
Losowanie przeprowadzone zostanie przy uwzględnieniu reprezentowanego przez zawodnika 
poziomu sportowego - wykładnik: aktualnie posiadana klasa sportowa, uzyskana w slalomie lub w 
zjeździe kajakowym (tzn. najpierw startuje grupa najsłabszych „I“, następnie średnich „II“, a na końcu 
najlepszych „III“. 
Zgłoszenia zespołów, ogranicza się tylko do podania: zespół I, zespół II lub zespół III, bowiem 
imienne składy zespołów kierownicy podadzą na obowiązujących drukach zgłoszeń do 1 godz. po 
zakończeniu danej konkurencji indywidualnej. 
Szczegółowy opis trasy konkurencji sprinterskiej i zjazdu (wymagana jest skala trudności wody III), 
zostanie zaprezentowany kierownikom drużyn na pierwszej odprawie z sędzią głównym, która 
odbędzie się 27.09.2013 r. o godzinie 11.00. 
Pierwsza odprawa komisji sędziowskiej odbędzie się 27.09.2013 o godz. 12.00. 
Miejsce odprawy: budynek klubowy nad torem w Leśnej. 
 
6. Opłaty:  za każdą  startującą osadę w MP wynosi 1-krotną wysokość obowiązującej diety. Opłata 
startowa wina być uregulowana przed losowaniem. 
Vadium za złożony protest w czasie zawodów wynosi 100,00 zł, 
 
7. Nagrody: W konkurencjach indywidualnych i zespołowych za zajęcie: 
1 miejsca - tytuł Mistrza Polski na rok 2013 i złoty medal. 
2 i 3 miejsca - medale srebrny i brązowy. 
Podczas ceremonii wręczania medali, zawodników obowiązuje bezwzględnie ubiór sportowy. 
Zawodnik, który nie zgłosi się po odbiór medalu na podium - medalu nie otrzyma. 
 
8. Uwagi końcowe: Koszty organizacyjne zawodów pokrywają: PZKaj i Organizator. 
Wszelkie sprawy związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem zawodników, zarówno przed, jak i w 
czasie mistrzostw, kluby załatwiają i pokrywają we własnym zakresie. 
Do ewentualnych kwestii spornych, które nie są omówione niniejszą zapowiedzią, a mogą mieć 
miejsce w czasie rozgrywania mistrzostw, mają zastosowanie odpowiednie punkty Regulaminu 
Mistrzostw Polski w Zjeździe Kajakowym. 
Organizator przeprowadzi Mistrzostwa Polski Weteranów, o których poinformuje w osobnym 
komunikacie. Zawody weteranów rozpoczną się po zakończaniu konkurencji mistrzowskich. Dla 3 
najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach i kategoriach 
wiekowych organizator przewidział pamiątkowe medale. 
 


