
XIX MISTRZOSTWA POLSKI W ZJE � DZIE KAJAKOWYM 
 
1. Organizator, miejsce i termin: 
Na zlecenie Zarz� du PZKaj, organizatorem zawodów jest KS Start Nowy S� cz. 
Zawody odb� d�  si�  na rzece Dunajec i torze slalomowym Stadionu Kajakowego Wietrznice 
w Zabrze� y, w dniach 28-30.09.2012 r.  
2. Sprz� t: 
a) kajaki jednoosobowe zjazdowe K-1 
b) kanadyjki jednoosobowe zjazdowe C-1 
c) kanadyjki dwuosobowe zjazdowe C-2 
Uwaga: sprz� t musi spe
nia�  wszystkie wymogi okre� lone regulaminem zjazdu PZKaj i ICF. 
3. Konkurencje, dystans, liczba osad: 
K-1, C-1, C-2 sprint indywidualny m�� czyzn, 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 oko
o 3,5 km. 
3xK-1, 3xC-1, 3xC-2 zjazd zespo
owy m�� czyzn (w zespole mog�  startowa�  seniorzy z 
juniorami) na dystansie oko
o 3,5 km. 
3xK-1 zjazd zespo
owy kobiet (w zespole mog�  startowa�  seniorki razem z juniorkami) na 
dystansie ok. 3,5 km. 
Do ka� dej konkurencji klub mo� e zg
osi�  dowoln�  liczb�  osad. 
Zespo
y mog�  sk
ada�  si�  wy
� cznie z zawodników/czek, którzy startowali w konkurencjach 
indywidualnych. 
4. Ramowy program i sposób przeprowadzenia zawodów: 
Mistrzostwa Polski w Zje� dzie Kajakowym rozegrane zostan�  w ci� gu kolejnych 3 dni, przy 
zachowaniu nast� puj� cej kolejno� ci konkurencji: 
I dzie�  (28.09.2012) konkurencje sprintu /rozk
ad i kolejno��  wy� cigów sprinterskich 
organizator poda na odprawie kierowników ekip/. 
II dzie�  (29.09.2012) wszystkie konkurencje indywidualne zjazdu kajakowego. 
III dzie �  (30.09.2012) wszystkie konkurencje zespo
owe zjazdu kajakowego. 
Szczegó
owy program minutowy zostanie wr� czony kierownikom dru� yn na odprawie z 
s� dzi�  g
ównym. 
Uwaga: organizator przewiduje wspólny start seniorów z juniorami w konkurencjach 
indywidualnych zjazdu. Dotyczy to równie�  konkurencji indywidualnych seniorek i juniorek. 
Sprint rozgrywany jest w formie dwóch wy� cigów /eliminacje i fina
/. Do fina
u kwalifikuje 
si�  10 osad z najlepszymi czasami z eliminacji. W finale osady staruj�  w odwrotnej kolejno� ci 
uzyskanych czasów z eliminacji /od najgorszego do najlepszego/. O ko� cowym wyniku 
decyduje suma czasów z eliminacji i fina
u. 
Konkurencj�  obj� t�  programem uzna si�  za mistrzowsk� , je� eli startuj�  w niej, co najmniej: 
w konkurencjach indywidualnych 6 osad (nawet z 1 klubu), 
w konkurencjach zespo
owych 3 zespo
y (nawet z 1 klubu), 
równocze� nie obowi� zuj�  pkt. 7.1.7 i 7.1.8 Regulaminu Mistrzostw Polski w Zje� dzie 
Kajakowym. 
5. Uczestnictwo: 
Prawo startu w Mistrzostwach Polski w Sprincie i Zje� dzie Kajakowym, maj�  zawodnicy, 
spe
niaj� cy warunki wiekowe i legitymuj� cy si�  licencj�  zawodnicz�  z aktualnymi badaniami 
lekarskimi oraz kart�  p
ywack�  (lub odpowiednim wpisem w licencji). 
Zawodnicy mog�  startowa�  w wi� cej ni�  jednej konkurencji indywidualnej i tylko w jednej 
konkurencji zespo
owej. Zawodnik musi zg
osi�  si�  na starcie na 5 minut przed swoim 
wyznaczonym czasem startu (start trzymany). 



Kluby zobowi� zane s�  zabezpieczy�  zawodników i łodzie zgodnie z wymogami Regulaminu 
Zjazdu Kajakowego. Wszyscy zawodnicy bior� cy udział w wy� cigach musz�  nosi�  kask 
ochronny i kamizelk�  asekuracyjn�  (piersiowo-plecow� ). 
Zawodnicy winni by�  ubezpieczeni przez macierzyste kluby. Mierzenie i wa� enie łodzi, 
sprawdzanie wyporno� ci kamizelek ratunkowych jest obowi� zkowe i odb� dzie si�  w miejscu i 
czasie wskazanym przez Organizatora. 
6. Zgłoszenia, losowanie, odprawa: 
Zgłoszenia osad na obowi� zuj� cych drukach, wypełnionych pismem maszynowym, 
oddzielnie dla ka� dej osady i konkurencji nale� y wysła�  na adres: KS START w Nowym 
S� czu ul. Ko� ciuszki 2, tel./fax./18 442 14 02, e-mail: kuropeska1@op.pl co najmniej na 7 dni 
przed terminem losowania, decyduje data stempla pocztowego, lub dostarczy�  organizatorowi 
najpó� niej na 30 minut przed losowaniem. 
Losowanie odb� dzie si�  25.09.12 roku o godz. 16:00 w lokalu KS START w Nowym S� czu. 
Ostateczny termin zgłosze�  upływa z terminem losowania. 
Losowanie przeprowadzone zostanie przy uwzgl� dnieniu reprezentowanego przez zawodnika 
poziomu sportowego - wykładnik: aktualnie posiadana klasa sportowa, uzyskana w slalomie 
lub w zje� dzie kajakowym (tzn. najpierw startuje grupa najsłabszych „I“, nast� pnie � rednich 
„II“, a na ko� cu najlepszych „III“. 
Zgłoszenia zespołów, ogranicza si�  tylko do podania: zespół I, zespół II lub zespół III, 
bowiem imienne składy zespołów kierownicy podadz�  na obowi� zuj� cych drukach zgłosze�  
do 1 godz. po zako� czeniu danej konkurencji indywidualnej. 
Szczegółowy opis trasy konkurencji sprinterskiej i zjazdu (wymagana jest skala trudno� ci 
wody III), zostanie zaprezentowany kierownikom dru� yn na pierwszej odprawie z s� dzi�  
głównym, która odb� dzie si�  28.09.2012 r. o godzinie 11:00. 
Pierwsza odprawa komisji s� dziowskiej odb� dzie si�  28.09.2012 o godz. 12:00. 
Miejsce odprawy: Stadion Kajakowy Wietrznice w Zabrze� y. 
7. Opłaty: 
Opłata za zgłoszenie do startu ka� dej osady w MP wynosi 1-krotn�  wysoko��  obowi� zuj� cej 
diety. Opłaty startowe nale� y uregulowa�  przed rozpocz� ciem wy� cigów pod rygorem 
niedopuszczenia zawodników do startów. 
Vadium za zło� ony protest w czasie zawodów wynosi 100, - zł, 
8. Nagrody: 
W konkurencjach indywidualnych i zespołowych za zaj� cie: 
1 miejsca - tytuł Mistrza Polski na rok 2012 i złoty medal. 
2 i 3 miejsca - medale srebrny i br� zowy. 
Podczas ceremonii wr� czania medali, zawodników obowi� zuje bezwzgl� dnie ubiór sportowy. 
Zawodnik, który nie zgłosi si�  po odbiór medalu na podium - medalu nie otrzyma. 
9. Uwagi końcowe: 
Koszty organizacyjne zawodów pokrywaj� : PZKaj i Organizator. 
Wszelkie sprawy zwi� zane z zakwaterowaniem i wy� ywieniem zawodników, zarówno przed, 
jak i w czasie mistrzostw, kluby załatwiaj�  i pokrywaj�  we własnym zakresie. 
Do ewentualnych kwestii spornych, które nie s�  omówione niniejsz�  zapowiedzi� , a mog�  
mie�  miejsce w czasie rozgrywania mistrzostw, maj�  zastosowanie odpowiednie punkty 
Regulaminu Mistrzostw Polski w Zje� dzie Kajakowym. 
Organizator przeprowadzi Mistrzostwa Polski Weteranów, o których poinformuje w osobnym 
komunikacie. Zawody weteranów rozpoczn�  si�  po zako� czaniu konkurencji mistrzowskich. 
Dla 3 najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach i kategoriach 
wiekowych organizator przewidział pami� tkowe medale. 


