
2013r. ZMIANY REGULAMINU SLALOMU 
 

2.1. Kategorie i budowa łodzi. 
2.1.1. Slalom kajakowy rozgrywa się na następujących rodzajach łodzi: 
- kajaki jednoosobowe             - K-1 
- kanadyjki jednoosobowe       - C-1 
- kanadyjki dwuosobowe         - C-2 
2.1.2. Łodzie muszą posiadać następujące wymiary i minimalną wagę: 
 
                 minimalna  długość       minimalna szerokość    minimalna waga 
    K-1                   350 cm                           60 cm                           9 kg 
    C-1                   350 cm                           65 cm                         10 kg 
    C-2                   410 cm                           75 cm                         15 kg 
 
                 minimalna  długość       minimalna szerokość    minimalna waga 
    K-1                   350 cm                           60 cm                          8 kg 
    C-1                   350 cm                           60 cm                          8 kg 
    C-2                   410 cm                           75 cm                         13 kg 
 

2.2.1 Slalom rozgrywa się w następujących konkurencjach: 
- indywidualnych: 
       - kobiety            K-1,C-1,C-2 
       -mężczyźni        K-1,C-1,C-2 
- zespołowych: 
      - kobiety            3 x K-1, 3 x C-1, 3 x C-2 
      - mężczyźni       3 x K-1, 3 x C-1, 3 x C-2 
2.2.2. Zawodnik może startować w więcej niż jednej konkurencji indywidualnej i tylko jednej 
konkurencji zespołowej (wyjątek mogą stanowić regaty mistrzowskie PZKaj. i OZKaj.). 
2.2.2. Zawodnik może startować w więcej niż jednej konkurencji indywidualnej i w dwóch  
konkurencjach zespołowych (wyjątek mogą stanowić regaty mistrzowskie PZKaj. i OZKaj.). 
2.3.2.Trasa nie może być  dłuższa niż 400 m i krótsza niż 250 m, mierząc od linii startu do 
linii mety w linii wody. Czas przejazdu zawodnika w K-1 powinien być nie dłuższy niż 100 
sek.  i nie krótszy niż 90sek.  
 2.3.2.Trasa nie może być  dłuższa niż 400 m i krótsza niż 200 m, mierząc od linii startu do 
linii mety w linii wody. Czas przejazdu zawodnika w K-1 powinien być nie dłuższy niż 95 
sek.  i nie krótszy niż 90sek.  
 

2.3.4. Trasa musi składać się maksymalnie z 25 bramek oraz minimalnie z 18, z których 
minimum 6 a maksimum 7 musi być bramkami podjazdowymi. 
2.3.4. Trasa musi składać się maksymalnie z 25 bramek oraz minimalnie z 18, z których 6  
musi być bramkami podjazdowymi. 
 
2.5.2. Każdy zawodnik podczas całego czasu startów musi mieć na sobie zapięty kask                  
i kamizelkę asekuracyjną. Kamizelka asekuracyjna noszona na górnej części ciała musi być 
wykonana z materiału pływalnego gwarantowanej jakości, nie wchłaniającego wody, 
rozmieszczonego równomiernie z przodu i z tyłu. Kamizelka asekuracyjna musi mieć 
pływalność umożliwiającą utrzymanie na powierzchni wody odważnika o masie 6 kg i 



powinna być zaprojektowana tak, aby utrzymała przytomną osobę na wodzie twarzą do góry. 
2.5.2. Każdy zawodnik podczas całego czasu startów musi mieć na sobie zapięty kask                  
i kamizelkę asekuracyjną. Kamizelka asekuracyjna noszona na górnej części ciała musi być 
wykonana z materiału pływalnego gwarantowanej jakości, nie wchłaniającego wody, 
rozmieszczonego równomiernie z przodu i z tyłu. Kamizelka asekuracyjna musi mieć 
wyporność umożliwiającą utrzymanie na powierzchni wody odważnika o masie 6,12 kg 
(legalizowany ciężarek). i powinna być zaprojektowana tak, aby utrzymała przytomną osobę 
na wodzie twarzą do góry. 
 

4.1.6. Zawodników uprawiających slalom kajakowy dzieli się na grupy według wieku: 
a) dzieci 
b) młodzicy 
c) juniorzy 
d) seniorzy 
e) weterani 
 

6.1.2. W konkurencjach zespołowych zawody mogą zastać ograniczone do jednego przejazdu. 
Mogą one zostać rozegrane jako kwalifikacje (jeden przejazd) oraz finał (jeden przejazd) do 
którego zakwalifikuje się 50% najlepszych zespołów (jednak nie mniej niż 5). 
6.1.2.Zawody w konkurencjach zespołowych składają się z 2 przejazdów. Lepszy wynik            
z dwóch przejazdów (czas + punkty karne) uznawany jest za wynik końcowy.  
W szczególnych przypadkach, decyzją sędziego głównego, zawody mogą zastać ograniczone 
do jednego przejazdu. 
 
6.7.13. W komunikacie z zawodów używane będą poniższe adnotacje:DNF – nie ukończył                                                                                                                      
DNS – nie startował                                                                                                                           
DNQ – dyskwalifikacja                                                                                                                  
DSQ – R – zdyskwalifikowany na jeden przejazd                                                                                     
DSQ – C – zdyskwalifikowany na zawody. 

W przypadku DNF, DNS, DSQ–R, przy obliczeniu wyniku i klasyfikacji, stosuje się zapis 
999 sekund. W przypadku DSQ–C – nie dokonuje się klasyfikacji. 

 
6.7.13. W komunikacie z zawodów używane będą poniższe adnotacje: 
             DNF – nie ukończył 
             DNS – nie startował 
             DNQ – dyskwalifikacja 
             DSQ – R – zdyskwalifikowany na jeden przejazd 
             DSQ – C – zdyskwalifikowany na zawody. 
W przypadku DNF  stosuje się zapis 999 sekund. Zawodnik, który w eliminacjach nie 
ukończył dwóch przejazdów, nie uzyskuje prawa startu w półfinale. DNF w półfinale 
uniemożliwia start w finale. W przypadku DNS, DNQ, DSQ – C – nie dokonuje się 
klasyfikacji.  
 
6.9.4. Protest dotyczący przebiegu przejazdu lub dyskwalifikacji powinien być zgłoszony  
w ciągu 20 minut od ogłoszenia wyników tego przejazdu lub dyskwalifikacji. O zamiarze 
złożenia protestu należy powiadomić sędziego głównego do 5-ciu minut po ogłoszeniu 
nieoficjalnych wyników. 



 

ZMIANY REGULAMINU  ZJAZDU KAJAKOWEGO 

2.1.2. Łodzie muszą posiadać następujące wymiary i ciężar: 
     typ          min. długość             min. szerokość           min. ciężar 
     K-1             450 cm                        60 cm                        11 kg 
     C-1             430 cm                        70 cm                        12 kg 
     C-2             500 cm                        80 cm                        18 kg 
    
   typ            min. długość         min. szerokość           min. ciężar 
    K -1               450 cm                  60 cm                         10 kg 
    C- 1               430 cm                  70 cm                         11 kg 
    C- 2               500 cm                  80 cm                         17 kg 
2.2.1. Zjazd rozgrywa się w następujących konkurencjach: 
a). indywidualnych: 
- kobiety               K-1, C-1, C - 2 
- mężczyźni          K-1, C-1, C-2 
b). zespołowych: 
- kobiety               3 x K-1, 3 x C-1, 3 x C -2, 
- mężczyźni          3 x K-1, 3 x C-1, 3 x C-2. 
2.2.2. Zawodnik może startować tylko w jednej konkurencji indywidualnej i jednej 
konkurencji zespołowej, z wyjątkiem zawodników zgłoszonych w konkurencjach 
kanadyjkowych ( patrz pkt.5.3.3.). 
2.2.2. Zawodnik może startować w dwóch konkurencjach indywidualnych i dwóch 
konkurencjach zespołowych.  
 
2.4.2. Każdy zawodnik podczas całego czasu startów, musi mieć na sobie kamizelkę 
asekuracyjną, odpowiednie obuwie i zapięty kask ochronny ( zaleca się żeby kask zakrywał 
skroń i uszy ). Kamizelka asekuracyjna noszona na górnej części ciała, powinna być 
wykonana z materiału pływalnego, gwarantowanej jakości,  nie wchłaniającego wody, 
rozmieszczonego równomiernie z przodu  i z tyłu. Kamizelka asekuracyjna musi  mieć 
pływalność umożliwiającą utrzymanie przez nią na powierzchni wody odważnika o masie 6 
kg i powinna być zaprojektowana tak, aby utrzymywała przytomną osobę na wodzie twarzą 
do góry. Obuwie musi być przez cały czas na nogach w celu ochrony stóp w razie 
konieczności opuszczenia łodzi. 
2.4.2. Każdy zawodnik podczas całego czasu startów, musi mieć na sobie kamizelkę 
asekuracyjną, odpowiednie obuwie i zapięty kask ochronny ( zaleca się żeby kask zakrywał 
skroń i uszy ). Kamizelka asekuracyjna noszona na górnej części ciała, powinna być 
wykonana z materiału pływalnego, gwarantowanej jakości,  nie wchłaniającego wody, 
rozmieszczonego równomiernie z przodu  i z tyłu. Kamizelka asekuracyjna musi  mieć 
wyporność umożliwiającą utrzymanie przez nią na powierzchni wody odważnika o masie 
6,12 kg (legalizowany ciężarek) i powinna być zaprojektowana tak, aby utrzymywała 
przytomną osobę na wodzie twarzą do góry.  Obuwie  musi być przez cały czas na nogach    
w celu ochrony stóp w razie konieczności opuszczenia łodzi. 
 
 
4.1.6. Zawodników uprawiających zjazd dzieli się według wieku na grupy: 
a). dzieci, 
b). młodzicy, 



c). juniorzy, 
d). seniorzy, 
e). weterani 
 
5.3.3. Zawodnik może być zgłoszony i startować maksymalnie w dwóch konkurencjach – 
jednej indywidualnej i jednej zespołowej. Zawodnik może startować w innej konkurencji 
zespołowej niż indywidualnie. Zawodnik zgłoszony w kanadyjkach, może startować w dwóch 
konkurencjach (kanadyjkowych) indywidualnych tj. w C-1 i w C-2 oraz  jednej konkurencji 
zespołowej (możliwość startu w konkurencjach indywidualnych C-1 i C-2 nie dotyczy regat 
umieszczonych w kalendarzu ICF oraz innych regat zastrzeżonych przez PZKaj lub OZKaj). 
5.3.3. Zawodnik może być zgłoszony i startować w dwóch konkurencjach indywidualnych            
i zespołowych. Zawodnik może startować w innej konkurencji zespołowej niż indywidualnie. 

 

 


