
                            
REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA 

INDYWIDUALNEGO 

                                                (Pilica  2014 - GP) 
 

I. Cel regulaminu 
Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa na trasie spływu oraz obiektywne ustalenie 
kolejności miejsc zajętych przez uczestników.  
 

II. Postanowienia ogólne 
1. W punktowanym współzawodnictwie  biorą udział tylko zweryfikowani uczestnicy. 
2. Wszyscy uczestnicy muszą mieć założony numer startowy. Na kajaku dwuosobowym numer 

zakłada pierwszy członek osady. Numer ten należy ustnie zgłosić sędziemu na starcie i mecie 
każdego etapu i wyścigu. Zgłoszenie numeru uznaje się za dokonane, gdy sędzia powtórzy 
usłyszany numer. 

3. Uczestnicy mają obowiązek płynąć w kamizelkach ratunkowych lub asekuracyjnych.  
4. Zmiana w składzie osady w wyścigu i crossie, ominięcie fragmentu trasy, płynięcie bez 

założonej kamizelki ratunkowej albo asekuracyjnej, skutkuje dyskwalifikacją z rywalizacji 
punktowej w danej konkurencji. 

5. Osada zdyskwalifikowana w jednej konkurencji spływu może uczestniczyć w pozostałych 
konkurencjach. 

6. W przypadku zdobycia przez dwie lub więcej osad jednakowej liczby punktów o wyższym 
miejscu decyduje wyższa średnia wieku lub wyższy wiek – poza konkursem rzutki. 

7. W przypadkach nieopisanych w niniejszym regulaminie obowiązuje Regulamin Kajakarstwa 
Klasycznego PZK. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany programu 
imprezy w zależności od zaistniałej sytuacji, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych.  

 

III. Kategorie  
1. Uczestnicy startują w następujących kategoriach: 

T-1 – kajaki turystyczne (sztywne)   - K, M, 
T-2 – kajaki turystyczne (sztywne)   - K, M i Mix, 

2. Sędzia Główny może utworzyć inne kategorie. 
3. Kategorię tworzy się w przypadku zgłoszenia minimum 4 osad. 
4. Osady nietworzące pełnej kategorii mogą na wniosek Sędziego Głównego, jeśli wyrażą na to 

zgodę, zostać dołączone do kategorii wyższej (T-1 K do T-1 M, T-2 K do T-2 Mix, T-2 Mix do    
T-2 M). 

 
IV. Punktacja indywidualna 
1. Punktację prowadzi się oddzielnie dla każdej kategorii. 
2. Do punktacji indywidualnej zalicza się punkty zdobyte za: 

a) przepłynięcie Odcinka Limitowanego Czasem w wyznaczonym limicie czasowym, 
    (+ 20 pkt dla każdej osady) 
b)  wyścig: 

za I miejsce      + 100 pkt 
za II miejsce     +  95 pkt 
za III miejsce    +  90 pkt 
za IV miejsce     +  87 pkt 
za V miejsce      +  84 pkt 
za VI miejsce    +  81 pkt 
za VII miejsce   +  79 pkt 
za VIII miejsce  +  77 pkt 
za IX miejsce     + 75 pkt 
za X miejsce      +  73 pkt 
za każde następne miejsce 1 pkt mniej. 



  
   
    c) cross: 
        za I miejsce      +  70 pkt 

za II miejsce     +  67 pkt 
za III miejsce    +  64 pkt 
za IV miejsce     +  61 pkt 
za V miejsce      +  59 pkt 
za VI miejsce    +  57 pkt 
za VII miejsce   +  55 pkt 
za VIII miejsce  +  53 pkt 
za IX miejsce     + 51 pkt 
za X miejsce       + 49  pkt 

              za każde następne miejsce 1 pkt mniej.  

 
    d)  konkurs z rzutką ratowniczą: 
        za I miejsce      + 40 pkt 

         za II miejsce     + 37 pkt 
         za III miejsce    + 34 pkt 
         za IV miejsce    + 32 pkt 

               za V miejsce     + 30 pkt 
               za VI miejsce    + 28 pkt 
               za VII miejsce   + 26 pkt 
               za każde następne miejsce 1 pkt mniej.  

 
V. Regulamin Odcinka Limitowanego Czasem 
(dnia 05.07.2014r) 
  1.  Trasa etapu to 20-kilometrowy odcinek rz. Pilicy z przystani ośrodka Safari w Domaniewicach 
       do Tomczyc. 
  2.  Konkurencja jest obowiązkowa. 
  3.  Za prawidłowe pokonanie OLC uznaje się przepłynięcie odcinka w wyznaczonym limicie 
       czasowym (4,5 godziny). 
  4.  Czas otwarcia startu godzina 10.30 - 10.40, czas zamknięcia mety godzina 15.00. 
  5.  Uczestników obowiązuje nakaz płynięcia w kamizelkach ratunkowych lub asekuracyjnych. 
  6.  Obowiązuje zakaz wyprzedzania Pilota Początkowego i pozostawania za Pilotem Końcowym. Za 
       niestosowanie się do powyższych zasad osady będą karane odjęciem  punktów (maksymalnie 
       do 20 pkt.). 
 

VI.  Regulamin  wyścigu  (dnia 05.07.2014r) 
 1. Trasa wyścigu to  3-kilometrowy odcinek rz.  Pilicy  (przystań ośrodka Safari – Domaniewice 
     Wieś - przystań ośrodka Safari)  
 2.  Konkurencja jest nieobowiązkowa, 
 3.  Start z wody, oddzielnie dla każdej kategorii łodzi, wg  następującej kolejności: T2M,T2Mix, 
      T2K, T1M i T1K, w odstępach czasowych  wskazanych przez Sędziego Startera. 
 4.  Uczestnicy startują ze startu wspólnego z przystani ośrodka Safari na sygnał Sędziego Startera 
     (gwizdek), płyną pod prąd do miejscowości Domaniewice Wieś, tam zawracają lewą burtą wokół 
      zakotwiczonej w nurcie bojki, po czym płyną z powrotem (z prądem). Wyścig kończy się przy 
      przystani ośrodka Safari na linii mety (linia startu). 
 5,  O kolejności osad w wyścigu decyduje czas pokonania trasy, mierzony z dokładnością do 1 
      sekundy.  
 6.  Konkurencja odbywa się na jednakowych kajakach turystycznych (sztywnych) organizatora 
      przy czym w kategoriach T1K i T1M  uczestnicy płyną pojedynczo w kajakach T2. 
 7.  Obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wyścigu – 15 minut od czasu startu w 
      poszczególnych kategoriach. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitu czasowego, 
      np. z uwagi na poziom wody w rzece. 
 
 
 



 

VII. Regulamin  crossu  (dnia 05.07.2014r) 
1. Konkurencja odbywa się na terenie przystani ośrodka Safari oraz fragmencie rzeki przy tej 

przystani. 
   2.  Konkurencja jest nieobowiązkowa, 
   3.  Uczestnik w przypadku kategorii kajaków T1 lub jeden z uczestników w kategoriach T2 sam 
           włącza stoper leżący na stoliku sędziowskim, po czym przenosi(szą) lub przeciąga(ją)  
           kajak na wyznaczonym odcinku do brzegu, wsiada(ją) do niego i opływa(ją) lewą burtą 
           mniejszą wyspę a następnie wraca(ją) do miejsca startu. Konkurencja jest zakończona w 
           momencie gdy uczestnik (ostatni z osady 2-osobowej) wyłączy stoper leżący na stoliku 
           sędziowskim – kajak pozostaje na brzegu. 
      4.  O kolejności osad w wyścigu decyduje czas pokonania trasy, mierzony z dokładnością do 1 
           sekundy. 
      5.  Konkurencja odbywa się na jednakowych kajakach turystycznych (sztywnych) organizatora 
           w kategoriach T2 i T1. 
      6.  Obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wyścigu – 5 minut liczone  od czasu startu. 
           Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitu czasowego, np. z uwagi na poziom wody 
           w rzece. 
 
 

VII. Regulamin  konkursu z rzutką ratowniczą 
(dnia 05.07.2014r) 
      1.  Konkurencja odbywa się na sprzęcie organizatora. 
      2.  Uczestnik musi w jak najkrótszym czasie wykonać rzutką ratowniczą dwa celne rzuty do 
           celu – linka rzutki musi „przeciąć” wyznaczony cel. 
      3.  Przy pierwszym rzucie rzutka jest zwinięta. Drugi rzut można wykonać rozwiniętą rzutką lub 
           zwinąć ją i dopiero rzucić. 
      4.  Dopuszcza się wykonanie jednej próby bezpośrednio przed wykonaniem rzutów 
           punktowanych. 
      5.  Każdy uczestnik ma tylko jedną próbę punktowaną. 
      6.  O kolejności w konkursie decyduje czas wykonania próby, mierzony z dokładnością do 1 
           sekundy.  
      7.  W przypadku uzyskania jednakowego czasu zarządzana jest dodatkowa próba lub próby. 
      8.  Obowiązuje 2-minutowy limit wykonania punktowanej próby. 
      9.  Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkurencji np. z powodu silnego wiatru. 
 
 

IX.  Protesty 
 
  1.  Nie podlegają oprotestowaniu decyzje Sędziego Startera dot. prawidłowości startu    oraz 
       Sędziego Celowniczego dot.  Kolejności osad na mecie. 
  2.  Protesty  dotyczące pozostałych decyzji sędziów należy składać pisemnie w Biurze Spływu 
       najpóźniej w ciągu 1 godziny od zakończenia konkurencji oraz w ciągu 1 godziny od 
       ogłoszenia końcowej klasyfikacji. 
  3.  Wraz z protestem należy wpłacić wadium w wys. 50 zł, które podlega zwrotowi w razie 
       uznania protestu. 
  4.  Protesty rozpatruje Komisja Sędziowska.  
 

 
 
 
 

 
 
 


