
 
 

 
 

 
 

                                                                                                                 
 

 

 

61 MIĘDZYNARODOWE REGATY SLALOMOWE 

MEMORIAŁ Anny i Artura Karola WERNERÓW 

Puchar Polski 

ZAWODY WETERANÓW MEMORIAŁ Wojciecha PIECYKA 
 

 

 

SZCZAWNICA 21-22 sierpnia 2021 

  

 

1. Organizator:  

 - KS „Pieniny” Szczawnica; Miasto i Gmina Szczawnica  

  

2. Miejsce i termin:  

21-22 sierpnia 2021 r.  

- rzeka Dunajec obok przystani kajakowej KS „Pieniny” Szczawnica  

- pierwsza odprawa kierowników drużyn odbędzie się 21.08.2021r. o godz. 8.30 w biurze 

klubu, ul. Pienińska 13, Szczawnica (przystań kajakowa KS „Pieniny”)  

- druga odprawa kierowników drużyn odbędzie się 22.08.2021 o godz. 8.30 w biurze 

zawodów  

- odprawa komisji sędziowskiej odbędzie się 21.08.2021 r. o godz. 9.00 w biurze klubu,  

ul. Pienińska 13, Szczawnica (przystań kajakowa KS „Pieniny”)  

W dniu 21.08.2021 startują tylko młodzicy i Weterani  

W dniu 22.08.2021 startują młodzicy i kategoria open  

  

3. Konkurencje i sprzęt:  

- zawodnicy startują na kajakach zgodnych z regulaminem PZKaj, 

- każdy zawodnik może startować we wszystkich konkurencjach, 

- w kategorii wiekowej młodzików:  

- K1, C1, chłopców, 

- K1, C1 dziewcząt, 

- C2 mixt K/M 

w kategorii wiekowej open: 

- K1, C1, mężczyzn, 

- K1, C1 kobiet, 

- C2 mixt K/M 

w kategorii wiekowej Weteranów (Masters) 

- K1, C1 mężczyzn - roczniki 1960 – 1986 

- K1, C1 mężczyzn - roczniki 1961 i starsi, 

- C2 mężczyzn - roczniki 1986 i starsi, 

- K1 kobiet – roczniki 1986 i starsze.  

We wszystkich konkurencjach rozgrywane będą dwa przejazdy.  
 

 

 



 
 

 
 

 
 

                                                                                                                 
 

 

 

 

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub dużej ilości zgłoszonych 

osad, organizator zastrzega możliwość rozegrania tylko jednego przejazdu, o czym 

powiadomi na I odprawie kierowników drużyn (w dniu 21.08.2021 o godzinie 8.30). 

 

4. Nagrody:  

- pamiątkowe statuetki, puchary, medale, nagrody rzeczowe  

- szczegółowy wykaz nagród przedstawi organizator na pierwszej odprawie kierowników  

  

5. Zgłoszenia:  

- zgłoszenia do udziału w zawodach należy składać do 17.08.2021 r./wtorek/ do godz. 14.00 

na adres: Klub Sportowy "Pieniny", l. Pienińska 13, 34-460 Szczawnica,  

e-mail: kspieniny@op.pl, zgodnie z wzorem przewidzianym przez Regulamin Slalomu PZKaj 

 

5a. Zgłoszenia do Memoriału Wojciecha Piecyka - Mistrzostw Polski Weteranów:  

Zgłoszenia imienne będą przyjmowane w dniu zawodów. Należy je składać do Sędziego 

Głównego, do godz 14.00. Informacja o ew. opłatach startowych zostanie przekazana na 

odprawie kierowników drużyn (21.08.2021r. o godz. 8.30).  

 

6. Losowanie:  

- losowanie odbędzie się w siedzibie Klubu 17.08.2019 r. /wtorek/ o godz. 18.00 

 

7. Dokumentacja zawodników  

- dokumentacja zawodników biorących udział w zawodach wraz z listą zbiorczą winna zostać  

dostarczona Sędziemu Głównemu, najpóźniej na pierwszej odprawie z kierownikami drużyn 

  

8. Opłaty:  

- opłata za zgłoszoną osadę wynosi 45,- zł za młodzika(dwa dni zawodów) i 40,- zł w 

kategorii open /junior, senior/ i będzie wyegzekwowana przez organizatora pod rygorem 

skreślenia z listy startowej. Wpłaty należy dokonać na konto klubu: 39 1020 3466 0000 9402 

0086 9347.  

Dla zawodników zagranicznych opłata startowa wynosi: 10,- euro. 

9. Punktacja 
Zawody w kategorii młodzików rozegrana zostaną w dwóch dniach 21.08.2021 pierwszy start, oraz 
22.08.2021 drugi start. Punktacja będzie prowadzona według 1m-9pk,2m-7pk,3m-6pk,4m-5pk,5m-
4pk,6m-3pk,7m-2pk,8m-1pk. O wyniku będzie decydowała suma punktów uzyskanych podczas 
dwóch dni zawodów. W przypadku remisu decydujący jest start niedzielny. 
 

INFORMACJE ORGANIZATORA: 
 

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 12 czerwca 2020r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii lub innych przepisów obowiązujących  

w terminie rozgrywania zawodów. 
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I.  

II. Punkty dezynfekcji 

 

Dostępne będą 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 obejmującym Tor Kajakowy na Dunajcu i jest 

terenem ogrodzonym. 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 12 czerwca 

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. Organizacja i przemieszczanie się zawodników 

Strefa zawodów jest dostępna tylko dla zgłoszonych i zaakceptowanych przez organizatora 

samochodów klubowych prowadzonych przez trenerów. Każdy Klub musi przesłać na adres 

kspieniny@op.pl listę zawodników zgłoszonych do zawodów z uwzględnieniem opiekuna dla 

zawodników niepełnoletnich. W strefie zawodów organizator zapewni każdemu klubowi 

miejsce do zaparkowania pojazdów oraz bezpiecznego składowania sprzętu.. Zawodnicy pod 

opieką kierownika drużyny wraz ze sprzętem i wyposażeniem, wchodzą grupą według 

harmonogramu startów, wejściem, gdzie weryfikowana jest ich obecność pod względem 

liczby osób przebywających w strefie zawodów. Każdy klub, po wejściu w strefę zawodów, 

udaje się do wyznaczonej strefy dla klubów. 
 

V. 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  
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we własny płyn do dezynfekcji, z którego będzie korzystać podczas zawodów w strefie dla 

klubów. 
 

VI. Obsługa medyczna 

Organizator zapewni obsługę medyczną w miejscu widocznym  i dostępnym dla zawodników. 

 

VII. 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 (2m) odległości między sobą. 
 

 VIII. 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. 

 
 
 


