LOTTO 77. Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w Zjeździe
Kajakowym i Sprincie Górskim
Mistrzostwa Polski Masters w Zjeździe Kajakowym
Szczawnica, 15-17.10.2021
1. Organizator.
Na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego (PZKaj), organizatorem zawodów jest Nowosądecki
Okręgowy Związek Kajakowy (NOZKaj) przy współpracy z KS „Pieniny” Szczawnica.
2. Miejsce, termin.
Zawody odbędą się na rzece Dunajec w Szczawnicy, w terminie 15-17.10.2021 r.
3. Uczestnictwo, warunki udziału, trasy wyścigów.
Prawo startu w Mistrzostwach Polski w Zjeździe Kajakowym i Sprincie Górskim mają zawodnicy
zgłoszeni do Polskiego Związku Kajakowego z ważnymi licencjami i aktualnymi badaniami
lekarskimi, posiadający kartę pływacką lub odpowiedni wpis w licencji, dokonany przez osobę
uprawnioną, potwierdzający umiejętność pływania. Zgłaszający (kluby sportowe) zobowiązani są do
zabezpieczenia zawodników i łodzi startowych zgodnie z wymogami aktualnego Regulaminu Slalomu
i Zjazdu Kajakowego PZKaj. Wszyscy zawodnicy podczas startów muszą mieć na sobie kamizelkę
asekuracyjną, zapięty kask ochronny (zaleca się, żeby kask zakrywał skroń i uszy) i odpowiednie
obuwie sportowe. Kontrola sprzętu (łodzi oraz sprzętu ochronnego) będzie przeprowadzona podczas
zawodów w wyznaczonym punkcie kontrolnym przy mecie. Zawodnik wskazany przez komisję
sędziowską musi zgłosić się do kontroli, a niespełnienie wymogów regulaminowych będzie
skutkowało dyskwalifikacją. Sprawdzenie sprzętu będzie możliwe na przystani kajakowej KS
„Pieniny” w Szczawnicy przed startem, w dniu 15.10.2021 w godzinach od 11.00 do 13.00.
Trasa wyścigów w sprincie górskim - o długość od 300 do 600 m, wyznaczona będzie na odcinku
rzeki Dunajec w okolicach przystani KS „Pieniny”. Trasa zjazdu (klasyczny wyścig długodystansowy)
to dystans ok. 3,5 km (czas wyścigu do 30 min). Szczegóły dotyczące trasy zostaną omówione
podczas odprawy technicznej.
4. Typy łodzi zjazdowych, trasy wyścigów.
a) Kajaki jednoosobowe, zjazdowe K1
b) Kanadyjki jednoosobowe, zjazdowe C1
c) Kanadyjki dwuosobowe, zjazdowe C2
Uwaga:
Trasa sprintu - poziom trudności wody na całej trasie sprintu powinien spełniać wymogi dla co
najmniej III stopnia skali trudności.
Trasa klasycznego zjazdu - na trasie powinny być odcinki spełniające wymogi co najmniej III stopnia
skali trudności – zgodnie z regulaminem PZKaj.
Start zjazdu wyznaczono w Pienińskim Przełomie Dunajca. Meta usytuowana będzie na wysokości
przystani kajakowej KS „Pieniny” w Szczawnicy.
W przypadku braku zgody ze strony Pienińskiego Parku Narodowego (PPN), start zjazdu wyznaczony
będzie na wysokości przystani kajakowej KS „Pieniny” w Szczawnicy, a meta przy trasie slalomowej
w Krościenku n/Dunajcem.
W przypadku niskiego lub zbyt wysokiego poziomu wody trasa może ulec zmianie.

5. Konkurencje, kategorie wiekowe, dystans.
a) konkurencje indywidualne – zjazd na dystansie ok. 3,5 km:
 K1, C1, C2 w kategorii seniorów
 K1, C1, C2 w kategorii juniorów
 K1 w kategorii seniorek
 K1 w kategorii juniorek
b) konkurencje zespołowe – zjazd na dystansie ok. 3,5 km:
 K1 x 3, C1 x 3 i C2 x 3 w jednej połączonej kategorii mężczyzn (seniorzy i juniorzy)
 K1 x 3 w jednej połączonej kategorii kobiet (seniorki i juniorki)
Zespoły mogą składać się wyłącznie z zawodników biorących udział w konkurencjach
indywidualnych.
c) sprint na dystansie 300-600 m w jednej połączonej kat. wiekowej (seniorzy i juniorzy):
 K1, C1 i C2 mężczyzn
 K1 kobiet
Do każdej konkurencji kluby mogą zgłaszać dowolną liczbę osad.
6. Ramowy program, sposób przeprowadzenia zawodów.
Zawody rozegrane zostaną w ciągu 3 dni.
 I dzień – piątek 15.10.2021 - wszystkie konkurencje indywidualne sprintu górskiego
 II dzień – sobota 16.10.2021 - wszystkie konkurencje indywidualne zjazdu kajakowego
 III dzień – niedziela 17.10.2021 r. wszystkie konkurencje zespołowe zjazdu kajakowego
Sprint rozgrywany będzie w formie dwóch wyścigów (eliminacje i finał).
Do finału kwalifikuje się 10 osad z najlepszymi czasami z eliminacji. Jeżeli wystartuje 10 lub mniej
osad, wszystkie startujące w eliminacjach osady kwalifikują się do finału. W finale osady starują
w odwrotnej kolejności do uzyskanych czasów z eliminacji (od najgorszego do najlepszego).
O końcowym wyniku w Sprincie decyduje suma czasów z eliminacji i finału.
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym Regulaminem Slalomu i Zjazdu
Kajakowego PZKaj.
Konkurencję objętą programem MP w Zjeździe uznaje się za mistrzowską (dającą tytuł Mistrza
Polski), jeżeli wystartuje w niej co najmniej:
a) w konkurencjach indywidualnych - 6 osad (nawet z jednego klubu),
b) w konkurencjach zespołowych - 3 zespoły (nawet z jednego klubu).
Równocześnie obowiązują pkt. 7.1.7 i 7.1.8 Regulaminu Mistrzostw Polski w Zjeździe Kajakowym.
Uwaga: Organizator przewiduje wspólny start seniorów z juniorami w konkurencjach indywidualnych
zjazdu. Dotyczy to również konkurencji indywidualnych seniorek i juniorek.
W przypadku zgłoszenia do zawodów mniej niż 6 osad w poszczególnych konkurencjach
indywidualnych, zawody rozegrane zostaną w formule OPEN (juniorzy i seniorzy razem).
Szczegółowy program minutowy zostanie wręczony kierownikom drużyn na pierwszej odprawie
z sędzią głównym w dniu 15.10.2021 r. o godz. 9.00. Odprawa odbędzie się w świetlicy DW „Trzy
Korony”, ul. Słoneczna 4, 34-460 Szczawnica (po lewej stronie jadąc do Szczawnicy – około 100
metrów od „Kotuńki”).
7. Zgłoszenia, losowanie, odprawa.

Zgłoszeń imiennych należy dokonać w terminie do 11.10.2021 do godz. 24:00, poprzez elektroniczny
system zgłoszeń, który zostanie uruchomiony na stronie internetowej PZKaj, pod adresem:
http://pzkaj.domtel-sport.pl
Losowanie odbędzie się w dniu 12.10.2021 o godz. 17.00 w siedzibie NOZKaj przy ul. Bema 35
w Nowym Sączu lub w innym - wskazanym przez organizatora, miejscu. Zgłoszenia zespołów,
ogranicza się tylko do podania: zespół I, zespół II lub zespół III. Imienne składy, zespołów należy
podać na obowiązujących drukach zgłoszeń w trakcie zawodów, w czasie do 1 godz. po zakończeniu
danej konkurencji indywidualnej. Losowanie przeprowadzone zostanie przez komisję powołaną
spośród sędziów obsługujących MP w Zjeździe, włącznie z kierownikiem technicznym zawodów.
Losowanie przeprowadzone zostanie z uwzględnieniem reprezentowanego przez zawodników
poziomu sportowego, przy zastosowaniu wykładnika: aktualnie posiadana klasa sportowa, uzyskana
w slalomie. W pierwszej kolejności wystartuje grupa najsłabsza „I”, w drugiej kolejności średnia „II”,
a następnie grupa najsilniejsza „III”.
Odprawa techniczna z kierownikami ekip odbędzie się w dniu 15.10.2021 r. o godz 9.00, w świetlicy
DW Trzy Korony, przy ul. Słonecznej 4 w Szczawnicy.
Pierwsza odprawa komisji sędziowskiej odbędzie się w dniu 15.10.2021 r. o godz 10.00, w świetlicy
DW Trzy Korony (adres jw.).
8. Nagrody, punktacja.
Za zajęcie pierwszego miejsca – złoty medal i tytuł Mistrza Polski w Zjeździe na rok 2021.
Drugie miejsce – medal srebrny, trzecie – medal brązowy.
Podczas ceremonii wręczania medali zawodników obowiązuje ubiór sportowy.
Zawodnik, który nie zgłosi się po odbiór medalu na podium – medalu nie otrzyma.
Prowadzona będzie punktacja PZKaj.
9. Opłaty.
Opłata startowa wynosi 60,00 zł od każdej zgłoszonej osady. Wpłaty należy dokonać na konto
Polskiego Związku Kajakowego nr: 53 1240 2034 1111 0000 0307 0530, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 11.10.2021 r. W tytule opłaty należy wpisać „MP-Zjazd-2021”.
Brak uregulowania należności spowoduje niedopuszczenie zawodników danego klubu do
uczestnictwa w zawodach.
Za do głoszenie zawodnika (tylko z listy zbiorczej) – 300,00 zł.
Wadium za protest – 300,00 zł.
Wadium za odwołanie – 600,00 zł.
10. Uwagi końcowe.
Koszty udziału zawodników w zawodach pokrywają macierzyste kluby.
W sprawach nieujętych w niniejszej zapowiedzi stosuje się przepisy zawarte w aktualnym
Regulaminie Slalomu i Zjazdu Kajakowego.

Mistrzostwa Polski Masters (Weteranów) w Zjeździe
Zawody odbędą się na trasie wyznaczonej dla kobiet, bezpośrednio po starcie ostatniej zawodniczki,
w dniu 16.10.2021 r., dokładna godzina startu zostanie podana w dniu zawodów.
Start Weteranów odbywa się na koszt własny uczestników. Organizator nie zapewnia transportu łodzi
i uczestników. Zakończenie zawodów odbędzie się około 30 minut po ukończeniu zjazdu przez
ostatniego uczestnika.
Kontakt w sprawie noclegów:
DW „Trzy Korony”, ul. Słoneczna 4, 34-460 Szczawnica, tel.: 503 154 937, 512 744 135, 18 262 21
66, www.trzykorony.net
INFORMACJE ORGANIZATORA W ZWIĄZKU Z COVID:
Zobowiązuje się wszystkich uczestników imprezy do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. Poz. 964) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
24 lipca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000129201.pdf) lub
innych przepisów obowiązujących w terminie rozgrywania zawodów.
I. Punkty dezynfekcji
Dostępne są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, usytuowane w widocznym, specjalnie oznaczonym miejscu
w punktach:
- przy wejściu na teren zawodów;
- przy punkcie informacji;
- przy wejściu i wyjściu z toalet i węzłów sanitarnych;
- przy dekoracji.
Każda z ekip startujących w zawodach powinna zaopatrzyć się we własny płyn do dezynfekcji, z którego będzie
korzystać podczas zawodów w strefie dla klubów.
II. Wejście do strefy zawodów
Strefa zawodów jest terenem zamkniętym wyznaczonym ogrodzeniem. Z uwagi na wymogi organizacyjne,
wynikające m.in. z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 964),
oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020r. zmieniającymi rozporządzenie
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
osobami upoważnionymi na wejście do strefy zawodów są uczestnicy zawodów, kierownicy drużyn, obsługa
zawodów oraz sędziowie.
Osoby nieuprawnione (publiczność, rodzice) nie mają wstępu do strefy zawodów.
III. Biuro Zawodów
W Biurze Zawodów może przebywać obsługa techniczna oraz maksymalnie jedna obsługiwana osoba. Przed
wejściem do biura zawodów każdorazowo należy zdezynfekować ręce. W pomieszczeniu informacyjnym
obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania nosa i ust.
IV. Strefy dla klubów
W strefie zawodów dla każdego klubu wyznaczona jest strefa, w której przebywają zawodnicy wraz
z kierownikami drużyn. W strefie znajduje się sprzęt i wyposażenie klubu i zawodników. Dozwolone jest
rozbicie namiotów. Organizator wyznaczy dedykowaną strefę dla każdego klubu z uwzględnieniem liczby
zawodników. Niedozwolone jest zajmowanie takiej strefy przez inny klub. Każda z ekip startujących
w zawodach powinna zaopatrzyć się we własny płyn do dezynfekcji, z którego będzie korzystać podczas
zawodów w strefie dla klubów.
V. Obsługa medyczna
Organizator zapewni obsługę medyczną w miejscu widocznym i dostępnym dla zawodników.

VI. Odprawa kierowników
Odprawa kierowników drużyn odbędzie się w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Podczas odprawy
każda osoba ma obowiązek zakrywania nosa i ust. Uczestnicy spotkania zobowiązani są do przestrzegania
odpowiedniej (akt. 1,5m) odległości między sobą.
VII. Dekoracje
W strefie dekoracji przebywać mogą tylko zwycięzcy, obsługa oraz osoba dekorująca. Dekoracje odbywają się
30 minut po zakończeniu wyścigów finałowych. Zawodnicy z miejsc I-III udając się na dekorację muszą
utrzymywać bezpieczny dystans między sobą.
VIII. Strefa dla prasy
Organizator wyznaczył specjalną strefę przeznaczoną dla dziennikarzy mieszczącą się przy strefie dekoracji.
Wytyczne odnośnie bezpieczeństwa podczas zawodów będą aktualizowane w zależności od zmiany przepisów
dotyczących reżimu sanitarnego i dystansu społecznego, w związku z trwającym stanem epidemii.

