
 

 

79. Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w Zjeździe Kajakowym i 

Sprincie Górskim 

Mistrzostwa Polski Masters 
Szczawnica 07-09.10.2022 

 
1. Organizator.  
Na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego organizatorem zawodów  jest z Klub Sportowy „Pieniny” 

Szczawnica przy współpracy z NOZK. 

 

2. Miejsce, termin.  
Zawody odbędą się na rzece Dunajec w Szczawnicy, w terminie 07-09.10.2022 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 07.10.2022 w godzinach od 11.00 do 13.00.  
Trasa wyścigów w sprincie górskim -  długość od 300 do 600m, wyznaczona będzie na odcinku rzeki 

Dunajec w okolicach przystani KS „Pieniny”.  

Trasa zjazdu  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: sprzęt sportowy i ochronny musi spełniać wszystkie wymogi określone w Regulaminie Slalomu 

i Zjazdu Kajakowego.  

Trasa sprintu powinna mieć długość od 300 do 600 metrów. Poziom trudności wody na całej trasie 

sprintu powinien spełniać wymogi dla co najmniej III stopnia skali trudności.  

Trasa klasycznego zjazdu  będzie miała długość ok. 3,5 km – czas wyścigu do  30 minut. Na trasie 

powinny być odcinki spełniające wymogi co najmniej III-go stopnia skali trudności – zgodnie z 

regulaminem PZKaj. Start zjazdu wyznaczono w 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.  



 

 

Organizator ponosi koszty opłaty wejściowej do Pienińskiego Parku Narodowego podczas startu zjazdu i 

konkurencji zespołowych. Opłaty związane za wejście do PPN podczas treningów kluby ponoszą same.   

 

5. Konkurencje, kategorie wiekowe, dystans.  
a) konkurencje indywidualne – zjazd na dystansie ok. 3,5 km:  

 K-1, C-1, C-2 w kategorii seniorów  

 K-1, C-1, C-2 w kategorii juniorów  

 K-1 w kategorii seniorek  

 K-1 w kategorii juniorek  

 

b) konkurencje zespołowe – zjazd na dystansie ok. 3,5 km:  

 K-1M x 3, C-1M x 3 i C-2M x 3 open 

 K-1K x 3 open 

 

Prawo startu w konkurencji zespołowej uzyskuje zawodnik, który wystartował w konkurencji 

indywidualnej zjazdu klasycznego. 

 

c) sprint na dystansie 300-600 m:  

 K1, C1 i C2 mężczyzn (open)  

 K1 kobiet ( open) 

 

Do każdej konkurencji kluby mogą zgłaszać dowolną liczbę osad.  

 

6. Ramowy program, sposób przeprowadzenia zawodów.  
Zawody rozegrane zostaną w ciągu 3 dni.  

 I dzień - 07.10.2022 - wszystkie konkurencje indywidualne sprintu górskiego  

 II dzień - 08.10.2022 - wszystkie konkurencje indywidualne klasycznego  

zjazdu kajakowego  

 III dzień - 09.10.2022 r. wszystkie konkurencje zespołowe zjazdu kajakowego  

 

Sprint Górski 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 czas uzyskany w finale.  
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym Regulaminem Slalomu i Zjazdu 

Kajakowego PZKaj.  

Konkurencję objętą programem MP w Zjeździe uzna 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 zespołu (nawet z jednego klubu).  

 

Równocześnie obowiązują pkt. 7.1.7 i 7.1.8 Regulaminu Mistrzostw Polski w Zjeździe Kajakowym.  

Szczegółowy program minutowy zostanie wręczony kierownikom drużyn na pierwszej odprawie z sędzią 

głównym w dniu 07.10.2022 r. o godz. 9.00 na przystani kajakowej klubu KS PIENINY ul. Pienińska 13 

w Szczawnicy. 

 

 



 

 

 

7. Zgłoszenia, odprawa.  
Zgłoszeń imiennych należy dokonać w terminie 30.09.2022 do godz. 24:00, poprzez elektroniczny 

system zgłoszeń, który zostanie uruchomiony na stronie internetowej PZKaj, pod adresem: 

http://pzkaj.domtel-sport.pl  
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. 

Listy startowe zostaną opracowane na podstawie wyników z poprzednich Mistrzostw Polski  

Według kolejności seniorzy, juniorzy. 

Odprawa techniczna z kierownikami ekip odbędzie się w 07.10.2022 r. o godz. 9.00, na przystani 

kajakowej klubu KS PIENINY ul. Pienińska 13 w Szczawnicy.  

Pierwsza odprawa komisji sędziowskiej odbędzie się w dniu 07.10.2022 r. o godz. 10.00, na przystani 

kajakowej klubu KS PIENINY ul. Pienińska 13 w Szczawnicy.  

 

8. Nagrody, punktacja.  
Za zajęcie pierwszego miejsca – złoty medal i tytuł Mistrza Polski w Zjeździe na rok 2022.  

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.  
 

9. Opłaty.  
Opłata startowa za każdego zgłoszonego zawodnika do konkurencji zjazdowych wynosi 60,00 zł. 

Opłata startowa za każdego zgłoszonego zawodnika w Sprincie Górskim wynosi 40zł. 

Wpłaty należy dokonać na konto Polskiego Związku Kajakowego nr: 53 1240 2034 1111 0000 0307 

0530, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.10.2022 r. W tytule opłaty należy wpisać „MP-Zjazd-

2022”.  
Brak uregulowania należności spowoduje niedopuszczenie zawodników danego klubu do uczestnictwa w 

zawodach.  

Za dogłoszenie zawodnika podczas odprawy  (tylko z listy zbiorczej) – 300,00 zł.  

Wadium za protest – 300,00 zł.  

Wadium za odwołanie – 600,00 zł.  

 

 

 

Mistrzostwa Polski Masters w Zjeździe 
 

Start zawodników w Mistrzostwach Polski Mesters w Zjeździe odbywa się na koszt własny uczestników. 

Organizator nie zapewnia transportu łodzi i uczestników. Opłata startowa w Mistrzostwach Polski 

Masters wynosi 60zł płatne w dniu startu u organizatora. 

 

Konkurencje i kategorie wiekowe: 

Zjazd na trasie długości ok. 3.5 km 

 

K-1 M  
35-50 lat 

51-65 lat 

66 lat i starsi 

 

C-1 M 



 

 

35-50 lat 

51 lat  i starsi 

 

C-2 M 

35 lat i starsi 

 

K-1 K 

35 lat i starsze 

 

 

10. Uwagi końcowe.  
Koszty organizacyjne zawodów pokrywają: PZKaj – ze środków budżetowych oraz FRKF w ramach 

dotacji Ministerstwa Sportu oraz Organizator.  

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.  

 

Zakończenie zawodów odbędzie się około 30 minut po ukończeniu zjazdu przez ostatniego 

uczestnika.  

 


