
 
 

 

 

SKS SOKOLICA KROŚCIENKO 

 

 

MIĘDZYNARODOWY  „PUCHAR  PIENIN” IM. BRONISŁAWA WARUSIA 

V rzut Pucharu Polski i Ligi Młodzików . Zawody weteranów 

04.09.2021r.  w  Krościenku n/D 

 
1. Organizator:  

- SKS „Sokolica” Krościenko n/Dunajcem, Gmina Krościenko nad Dunajcem. 

 Który winien przestrzegać instrukcji dla organizatora regat PZKaj.  

2. Nazwa i rodzaj zawodów:  

- Międzynarodowy  „ VI Puchar Pienin” im. Bronisława Warusia, IV rzut Pucharu 

Polski w Slalomie Kajakowym i Ligia Młodzików, Zawody weteranów 

3. Miejsce i termin:  

- tor slalomowy na rzece Dunajec w Krościenku, 04 września 2021 r. 

4. Konkurencje, liczba osad:  

- zawodnicy startują na kajakach zgodnych z regulaminem PZKaj, 

- w kategorii wiekowej młodzików: 2010 i młodsi,2006-2009; Open 

- K1-K, C1-M,  

- K1-M, C1-K, 

5. Rozkład biegów i ich kolejność:  



- organizator poda na pierwszej odprawie kierowników drużyn, która odbędzie się 

04.09.2021r.o godz. 8:30 na torze slalomowym w Krościenku "Namiot na końcu toru" 

6. Miejsce i termin losowania:  

- losowanie odbędzie się 02.09.2021 r. o godz. 16:00 w lokalu SKS „Sokolica” 

Krościenko n/D ul. Jagiellońska 86 

- zgłoszenia do 31.08.2021 r. do godz. 14 00  e-mail: henrykpolaczy@gmail.com 

7. Zasady punktacji:  

do punktacji Pucharu Polski  zgodnie z zapisami : Puchar Polski „ Regulamin 

zawodów na 2019 rok” , Liga Młodzików „ Regulamin zawodów na 2019 rok” 

8. Nagrody:  

- wykaz nagród organizator przedstawi na pierwszej odprawie kierowników drużyn.  

9. Komisja sędziowska:  

- skład komisji sędziowskiej powoła SKS SOKOLICA i PZKaj.  

Pierwsza odprawa komisji sędziowskiej odbędzie się 04. 09. 2021 r. o godz. 9:00 przy 

torze slalomowym w Krościenku  

10. Opłaty: 

- opłata za zgłoszonego zawodnika 40 zł w kategorii open /młodzik, dzieci/ i będzie 

wyegzekwowana przez organizatora pod rygorem skreślenia z listy startowej. 

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

11. Uwagi końcowe: 

- W pozostałych kwestiach nie ujętych w niniejszej zapowiedzi mają zastosowanie 

odpowiednie punkty zapowiedzi  regulaminu slalomu kajakowego PZKaj,  Puchar 

Polski „ Regulamin zawodów na 2019 r 

 

12. Konkurencje weteranów  

O 16:30 odbędą się konkurencje weteranów oraz amatorów, powyżej mostu 

drogowego w Krościenku n/D. podczas festynu kajakowego.Ww konkurencje 

weteranów i amatorów nie będą się odbywać zgodnie z wytycznymi PZKaj. Sprzęt do 

startu w ww. konkurencjach będzie dostarczony przez organizatora. Zgłoszenia do 

zawodów amatorów i weteranów  proszę kierować do osoby wyznaczonej przez 

organizatora. Szczegółowe informacje będą dostępne nad torem u trenerów SKS 

Sokolica Krościenko. 



 

 

INFORMACJE ORGANIZATORA: 

 

Zobowiązuje się wszystkich uczestników imprezy do przestrzegania przepsóiw 

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. 

 

I.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 kajakpol@wp.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 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 po zakończeniu wyścigów finałowych. Zawodnicy z miejsc 

I-III udając się na dekorację muszą utrzymywać bezpieczny dystans między sobą. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


