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 Patronat honorowy:    

 Prezydent Miasta Krakowa ‒ Jacek    

Majchrowski  

  

  

    

Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu organizowany jest 

w ramach Tygodnia Dzikich Wód.  

  

        
  

Współorganizatorzy LXXX  

Jubileuszowego MSKnD  

  
POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY  

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE  

URZĄD MIASTA W NOWYM TARGU  

URZĄD GMINY CZORSZTYN  
URZĄD GMINY KROŚCIENKO N/DUNAJCEM  

URZĄD GMINY ŁĄCKO  

URZĄD MIASTA W NOWYM SĄCZU  
  

Międzynarodowy Spływ Kajakowy im. Tadeusza Pilarskiego              na 

Dunajcu bierze udział w projekcie   

„Aktywnym być, to dłużej żyć – Grand Prix PZK 2022” 
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Sponsorzy:  

 

PROGRAM  
LXXX Jubileuszowego Międzynarodowego  

Spływu  Kajakowego  

im. Tadeusza  Pilarskiego na Dunajcu  

 

Termin: 15-19 czerwca 2022 r.  

Trasa 70 km:  

Nowy Targ ‒  Sromowce Wyżne ‒ Krościenko nad Dunajcem ‒ Łącko  

(Jazowsko)  

  
  

Kierownictwo Spływu:  

    
Komandor  
V-ce Komandor  
Sędzia Główny  

Zbigniew Mizerek  
Andrzej Gosztyła  

Leszek Golon  
Kierownik Transportu  
Kierownik Techniczny  
Radio Spływu  
Kierownik Biura  

Grzegorz Płonka  
Artur Izdebski  

Tadeusz Walicki  
Urszula Kowalska  
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Program:  

  

15.06.2022r. (środa) - Krościenko n/D - BIWAK STAŁY  
Biwak stały zlokalizowany jest w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Zdrojowej ‒ „Cypel”. Pole 

biwakowe udostępnione będzie od godziny 14.00 w dniu 15.06.2022 r.  
do godz. 12.00 w dn. 19.06.2022 r.  
16.00‒04.00 ‒ Nowy Targ, ul. Parkowa 14 (boisko piłkarskie obok Miejskiej Hali 

Lodowej),  
 przyjmowanie kajaków w celu przechowania do godz. 11.00 dn.16.06.2022 r.  

17.00‒23.00 ‒ weryfikacja uczestników na biwaku w Krościenku nad Dunajcem  
  

16.06.2022 r. (czwartek) ‒ I etap Nowy Targ ‒ Mizerna, 23 km  
11.00‒12.30 ‒ dalsza weryfikacja uczestników spływu w Nowym  Targu  
10.30‒11.00 ‒ przewóz uczestników z Krościenka n/D do Nowego Targu  

  
UWAGA! Organizator nie przewozi kajaków i sprzętu z biwaku w 

Krościenku n/D do Nowego Targu na start  
  12.30 ‒ odprawa Sędziego Głównego z Kierownikami Drużyn  
  13.00 ‒ uroczyste otwarcie LXXX Jubileuszowego MSKnD   

13.30‒14.15 ‒ start do I etapu Odcinka Limitowanego Czasem (OLC) ‒ 23 km  
15.30‒18.00 ‒ meta OLC w Mizernej  
  

  

  

(W przypadku złych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń organizator może 

zakończyć etap za mostem na Hubie, przed jeziorem Czorsztyńskim)  
  

15.30‒18.15 ‒ przewóz uczestników spływu na biwak do Krościenka n/D oraz przewóz kajaków 

uczestników spływu na parking kajakowy do Sromowiec Wyżnych.  
  

Na odcinku I etapu na wniosek WOPR i organizatorów zabrania się 

przepływania przez jazy oraz stopnie wodne znajdujące się na trasie spływu. 

Kajaki należy przenieść.  
Po wypłynięciu na Zalew Czorsztyński należy płynąć lewą stroną blisko 

brzegu do miejscowości Mizerna.  
  

  

17.06.2022 r. (piątek) - ll etap Sromowce Wyżne - Krościenko, 22 km  
    8.00 ‒ przewóz uczestników spływu z biwaku w Krościenku n/D do Sromowiec Wyżnych  
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9.00‒10.00 ‒ start do wyścigu indywidualnego (ok. 9 km) Sromowce 

Wyżne - Sromowce Niżne  
10.00‒11.00 ‒ start dla pozostałych uczestników spływu (OLC)  
11.30‒15.00 ‒ meta w Krościenku n/D  
16.00‒18.30 ‒ slalom kajakowy – konkurencja Grand Prix  
19.00‒20.00 ‒ zgłoszenia drużyn do Wyścigu o Puchar im. T. Pilarskiego  

  

  

18.06.2021 r. (sobota) - III etap Krościenko - Łącko (Jazowsko), 25 km  
    9.00 ‒ start do Drużynowego Wyścigu o Puchar im. T. Pilarskiego na trasie Krościenko 

n/D ‒ Wietrznice (13 km)  
   10.00‒11.30 ‒ start dla pozostałych uczestników spływu (OLC)  

11.00‒15.30 ‒ meta w Łącku (Jazowsku)  
11.00‒16.00 ‒ przewóz uczestników i kajaków na biwak do Krościenka n/D  

   19.00 ‒ uroczyste zakończenie LXXX Jubileuszowego Międzynarodowego Spływu          

Kajakowego im. T. Pilarskiego na Dunajcu (w muszli koncertowej)  
  

  

W miejscowości Wietrznice przy przepływaniu w rejonie elektrowni  i 

starego toru kajakowego należy zachować szczególną ostrożność.  
  

  

19.06.2022 r. (niedziela) - Krościenko n/D  

  
10.00‒12.00 ‒ Rozwiązanie LXXX Jubileuszowego MSKnD  
  

  

  

REGULAMIN  

LXXX Jubileuszowego Międzynarodowego  

Spływu Kajakowego  

im. Tadeusza Pilarskiego  na Dunajcu  

  
  

l. Warunki  uczestnictwa:  
Każdy uczestnik powinien  

‒ Posiadać  umiejętności pływania wpław i doświadczenie w uprawianiu kajakarstwa na 

rzekach górskich (dotyczy płynących).  
‒ Mieć ukończone 18 lat.  
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Uwaga! Uczestnicy niepełnoletni (wiek poniżej 18 lat) zostaną dopuszczeni do spływu 

(pobytu i płynięcia) pod opieką pełnoletniego uczestnika za pisemną zgodą rodziców lub 

prawnych opiekunów.  
‒ Posiadać  stan zdrowia  umożliwiający udział w spływie  
‒ Dokonać opłaty wpisowego.  
‒ Posiadać  Kartę Uczestnictwa ze zdjęciem wydaną przy weryfikacji lub opaskę. Karta 

uczestnictwa bez zdjęcia ważna  tylko z dowodem tożsamości (dowód osobisty, prawo 

jazdy, legitymacja).  
  

2. Sprzęt:  
Uczestnicy zobowiązani są posiadać niezatapialny sprzęt pływający, kamizelki asekuracyjne lub 

ratunkowe odpowiednie do masy ciała. Ponadto zaleca się używanie fartuchów i kasków ochronnych 

(obowiązkowo w slalomie i w całym spływie przez uczestników niepełnoletnich).  
  

3. Wpisowe (opłaty):  
do 30 maja 2022 r (włącznie) - I termin - 140 zł/os.  
po 30maja 2022 r.- II Termin - 160 zł/os.  
‒ Dla osób niepłynących (towarzyszących) opłata ‒ 120 zł  
‒ Kaucja za numer startowy wynosi ‒ 40 zł/numer  
‒ Za wjazd samochodem na teren biwaku ‒ 20 zł+ przyczepa 10 zł (za cały okres spływu)  

  
Wpłat należy dokonywać na konto Organizatora:  
Bank PKO BP S.A. Oddział 38 w Krakowie nr 55  
1020 2892 0000 5602 0165 7386 lub w kasie spływu przy weryfikacji w 

Krościenku n/D i Nowym Targu  
  

4. Zgłoszenia:  
Zgłoszenia należy dokonać na ,,Karcie zgłoszenia" (dotyczy osób płynących), którą wraz z 

kserokopią dowodu wpłaty wpisowego należy odesłać na adres:  
  

Stowarzyszenie Organizatorów Turystyki i Rekreacji „DUNAJEC” ul. Księcia 

Józefa 24a, 30-206 Kraków lub na e-mail: sotir@vp.pl  
Uczestnicy mogą  zgłaszać się do Biura  Spływu w dniu 2.06.2021 r. od godz.14.00 (weryfikacja 

od godz. 17.00 do godz. 23.00) na polu  biwakowym w Krościenku n/D. W dniu 3.06.2021 r. 

dalsze przyjmowanie uczestników spływu w godz. od 11.00 do 12.30 w Nowym Targu, w Biurze 

Spływu obok Miejskiej Hali Lodowej.  
Osoby towarzyszące (niepłynące) dokonują zgłoszenia w celach ubezpieczeniowych na liście 

udostępnionej w Biurze Spływu w godzinach i miejscach jak uczestnicy płynący.  
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Dane personalne uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów niż 

związanych z organizacją imprezy. Administratorem danych osobowych jest 

Stowarzyszenie Organizatorów Turystyki i Rekreacji „Dunajec”.  
  

5. Weryfikacja:  
Zgłaszający się zostaje uczestnikiem z chwilą osobistego dokonania weryfikacji. Do 

weryfikacji niezbędne są dokumenty:  
‒ dowód osobisty,  
‒ dowód wpłaty wpisowego,  
‒ pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział osoby niepełnoletniej, w 

przypadku objęcia nad nią opieki przez osobę trzecią, ‒ zalecane zdjęcie owym. 35x40 

mm (nieobowiqzkowo).  
  

Warunkiem przebywania  na polu namiotowym wynajętym przez organizatora jest 
posiadanie przez:  
a. Uczestnika spływu ‒ Karty Uczestnictwa wydanej podczas weryfikacji i opaski 

identyfikacyjnej  
b. Uczestnika niepłynącego ‒ opaski identyfikacyjnej wydanej po wniesieniu opłaty i 

wpisaniu na listę  
c. Osoby zmotoryzowanej ‒ zezwolenia na wjazd oraz opaski identyfikacyjnej.  

  
Zapowiadamy regularne kontrole osób przebywających  na polu 

namiotowym w Krościenku nad Dunajcem  podczas spływu  
oraz kontrole przy wpływaniu na teren Pienińskiego Parku Narodowego  

  

  

6. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom, którzy wnieśli opłatę za 

uczestnictwo:  
‒ miejsce biwakowe na polu namiotowym,  
‒ posiłek na mecie każdego etapu, dla uczestników niepłynących ‒ na biwaku, (posiłki 

wydawane są do czasu zamknięcia mety, a na biwaku do godz.  
16.30)  

‒ bilety do Pienińskiego Parku Narodowego  
‒ pamiątki spływowe,  
‒ ubezpieczenie NW,  
‒ doraźną pomoc medyczną w czasie trwania spływu, oraz 

dodatkowo uczestnikom płynącym  
‒ transport kierowców na trasie spływu (w wyznaczonych relacjach),  
‒ przewóz kajaków (w wyznaczonych relacjach),  
‒ medale dla zwycięzców punktacji indywidualnej, ‒ 

puchary i nagrody w punktacji drużynowej, ‒ wklejki 

do książeczek OT PZKaj - TOK PTTK.  
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7. Obowiązki uczestników:  
Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:  

‒ przestrzegania Regulaminu  Spływu oraz zarządzeń  Kierownictwa  Spływu,  
  
‒ posiadania Karty Uczestnictwa oraz opaski identyfikacyjnej ‒ również w trakcie      płynięcia,  
‒ udzielania  pomocy innym,  
‒ stosowania się do poleceń Policji, Straży Granicznej, ratowników  WOPR i osób 

ochraniających uczestników oraz ich mienie,  
‒ posiadania niezbędnego wyposażenia osobistego i biwakowego,  
‒ pokrycia wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych,  
‒ przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie i przepisów 

przeciwpożarowych,  
‒ przestrzegania ciszy nocnej,  
‒ przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na wodzie i nadużywania alkoholu podczas 

trwania całego spływu (art. 35 ustawy z dnia 18.08.2018 r. ‒ Dz.U. z 2016 r. poz. 656 i z 

2017 r. poz. 156) ‒ o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.  
  

Zaleca się, aby każda drużyna posiadała własną apteczkę i reperaturkę.  
  

Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny nakaz płynięcia w założonych na 
siebie kamizelkach asekuracyjnych lub ratunkowych odpowiednich do masy ciała, a 
uczestników niepełnoletnich dodatkowo w założonych kaskach kajakowych (pod groźbą 

dyskwalifikacji w spływie). Płynący z przodu członek załogi musi posiadać założony 

numer startowy. Zaleca się używanie kasków przez wszystkich uczestników.  

  
Postanowienia końcowe:  

  

1. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność.  
a. za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub 

upoważnione do opieki nad nimi osoby dorosłe.  
b. Regulamin obowiązuje także uczestników niepłynących (towarzyszących).  

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione 

przez uczestnika w czasie trwania spływu.  

3. Komandor ma prawo wykluczenia ze spływu osób, które nie podporządkowują się 

Regulaminowi Spływu bez obowiązku zwrotu wpisowego.  

4. Ze względu na warunki pogodowe lub bezpieczeństwo uczestników Komandor może 

zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy spływu, bez obowiązku zwrotu 

wpisowego.  

5. Wydawanie kajaków z miejsca składowania tylko na podstawie aktualnej karty 

uczestnictwa.  
  

6. Kierownictwo Spływu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i 

zmiany programu spływu w zależności od zaistniałej sytuacji  
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W trakcie LXXX Jubileuszowego Międzynarodowego Spływu Kajakowego im. Tadeusza 
Pilarskiego na Dunajcu organizatorów i uczestników obowiązywać będą wszystkie przepisy 

wprowadzone w związku z epidemią COVID-19.  
  

  

  

REGULAMIN PUNKTACJI SPŁYWU  
  

 
  

I. Cel regulaminu  
Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa na trasie spływu oraz obiektywne ustalenie 

kolejności miejsc zajętych przez drużyny i uczestników poszczególnych konkurencji.  
  

II. Postanowienia ogólne  
l. W punktacji spływu biorą udział wszyscy zweryfikowani uczestnicy.  
2. Uczestnicy zobowiązani są startować w wyścigu indywidualnym, slalomie i w 

Drużynowym Wyścigu o Puchar im. Tadeusza Pilarskiego w osadach i kategoriach, w 

jakich zostali zweryfikowani, pod karą dyskwalifikacji z punktacji generalnej w spływie.  
3. Płynący z przodu członek załogi musi mieć założony numer startowy. Numer ten należy 

ustnie zgłaszać sędziemu na starcie i mecie danego etapu. Zgłoszenie numeru uznaje się za 

dokonane, gdy sędzia powtórzy usłyszany numer.   
4. Uczestników obowiązuje bezwzględny nakaz płynięcia w kamizelkach asekuracyjnych lub 

ratunkowych odpowiednich do masy ciała, a podczas slalomu na sprzęcie organizatora 

(kajaki, wiosła), w kaskach własnych lub dostarczonych przez organizatora.  
5. Uczestników niepełnoletnich obowiązuje bezwzględny nakaz płynięcia w kamizelkach     

asekuracyjnych lub ratunkowych odpowiednich do masy ciała i założonych kaskach     

kajakowych.  
  

III. Konkurencje  
Podczas spływu rozgrywane  są konkurencje:  
l. Indywidualne:  

 ‒ wyścig ‒ zjazd   (OS)  
‒ slalom (konkurencja Grand Prix) 

(SL) ‒ odcinek limitowany czasem 

(OLC)  
2. Drużynowe: ‒ Drużynowy Wyścig o Puchar im. Tadeusza 

Pilarskiego  
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IV. Kategorie  
l. Uczestnicy startują w następujących kategoriach:  

 T-1 ‒ kajaki turystyczne (sztywne)   ‒ K i M  
 T-2 ‒ kajaki turystyczne  (sztywne)   ‒ K, M i Mix  
 TD ‒ kajaki turystyczne  (składane  i dmuchane)   ‒ open  
 C   ‒  kanadyjki   ‒ open  
  

2. Kategorię tworzy się w przypadku zgłoszenia minimum 4 osad. Osady nietworzące pełnej 

kategorii mogą na wniosek Sędziego Głównego, jeśli wyrażą na to zgodę, zostać dołączone 

do kategorii wyższej (np. T-1 K do T-1M, T-2 K do T-2 Mix itd.).  
3. Sędzia Główny w porozumieniu z Komandorem Spływu może dopuścić do konkurencji 

inne kategorie łodzi.  
4. Dopuszcza się udział w spływie poza konkurencją na innym sprzęcie pływającym (np. na 

pontonach) po wcześniejszym zakwalifikowaniu go przez Komisję Sędziowską.  
  

V. Punktacja indywidualna  
l. Punktację prowadzi się oddzielnie dla każdej kategorii, sumując punkty zdobyte w 

poszczególnych konkurencjach spływu.  
2. Do punktacji  indywidualnej zalicza się punkty zdobyte w:   

wyścigu indywidualnym, slalomie i odcinkach limitowanych czasem  (OLC) z wyjątkiem etapu  

w dniu 18.06.2022 r., za który przyznawane są jedynie punkty karne, jeśli osada nie zmieści się 

w limicie czasu.  
3. Zależnie  od miejsca  zajętego  w wyścigu  osada otrzymuje: za I miejsce                + 100 

pkt. za II miejsce              +  95 pkt. za III miejsce             +  90 pkt. za IV miejsce             +  

85 pkt. za V miejsce               +  80 pkt. za każde  następne 1 pkt. mniej  

4. Zależnie od miejsca zajętego w slalomie osada otrzymuje: za I miejsce                + 100 

pkt. za II miejsce              +  96 pkt. za III miejsce             +  93 pkt. za IV miejsce             +  

91 pkt. za V miejsce               +  90 pkt. za każde  następne 1 pkt. mniej  
5. Za prawidłowe pokonanie odcinka limitowanego czasem osada uzyskuje +20 pkt., a za 

opóźnienie startu lub przypłynięcie po zamknięciu mety do ‒100 pkt.  
6. Za płynięcie bez kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych osada otrzymuje do ‒100 

pkt. za etap, za brak ubranego numeru startowego -20 pkt. za etap.  
7. Osady, które nie ukończyły danej konkurencji lub zostały w niej zdyskwalifikowane, mają 

prawo startu w pozostałych.  
8. Dyskwalifikacja z punktacji następuje po udowodnieniu zmiany składu osady, zmiany 

kategorii łodzi lub ominięcia fragmentu trasy spływu, a także za przepłynięcie progów w 

Nowym Targu i Waksmundzie.  
9. W przypadku  zdobycia przez dwie lub więcej osad jednakowej liczby punktów w 

punktacji generalnej o wyższym miejscu medalowym decyduje wyższa średnia wieku 

osady.  
  

VI. Punktacja drużynowa  
l. O kolejności drużyn decyduje suma punktów zdobytych przez maksimum 10 najlepszych osad 

drużyny w konkurencjach indywidualnych oraz punktów zdobytych w Drużynowym Wyścigu o 

Puchar im. T. Pilarskiego. Drużynę stanowią  minimum 4 osady.  
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2. Od ww. sumy odejmuje się punkty za:  
- wykluczenie ze spływu członka drużyny               -100 pkt.  
- dyskwalifikację w spływie osady drużyny             -100 pkt.  
- oraz wszystkie punkty ujemne otrzymane przez osady zgłoszone do spływu 
3. Każda drużyna otrzymuje ponadto 2 pkt. za każdą osobę  zgłoszoną w I terminie  

(do 30.05.2022 r.(włącznie), decyduje  data stempla pocztowego) a l pkt. za zgłoszenie w II 

terminie (po 30.05.2022 r.), maksymalnie 40 pkt.  

4. Za Drużynowy Wyścig o Puchar im . T. Pilarskiego drużyna otrzymuje liczbę punktów 

określoną w regulaminie szczegółowym konkurencji.  

  

VII. Regulamin wyścigu  indywidualnego (OS) - 17.06.2022 r.  
(piątek), start godz. 9.00‒10.00  

l. Trasą wyścigu  jest ok. 9-kilometrowy odcinek  rz. Dunajec ze Sromowiec Wyżnych do 

Sromowiec Niżnych.  
2. Start odbywa się z brzegu, w grupach złożonych maksimum z 5 osad, wg kolejności zgłoszeń 

do wyścigu, w odstępach ustalonych przez Sędziego Startera.  
3. Wyznacza się limit czasu przebywania na trasie wynoszący 60 min, za przekroczenie którego 

następuje dyskwalifikacja w wyścigu.  
4. O kolejności osad w wyścigu decyduje czas pokonania trasy, mierzony z dokładnością do 0,1 

s.  
5. Pod karą dyskwalifikacji w spływie zabrania się zmiany składu osady i kategorii łodzi.  

  

VIII. Regulamin slalomu – konkurencji Grand Prix (SL) – 17.06.2022 r. (piątek) godz. 

16.00‒18.30  
l. Trasą slalomu jest ok. 200-metrowy odcinek Dunajca na wysokości pola namiotowego w 

Krościenku n/D, na którym ustawione będą ponumerowane bramki, Pomiar czasu 

uruchamiany jest w momencie, gdy zawodnik przetnie linię startu, co zasygnalizuje sędzia 

starter machnięciem chorągiewką.  
2. Wyznacza się limit czasu  przebywania na trasie wynoszący 3 min, po przekroczeniu którego 

osada ma obowiązek opuścić trasę.  
3. Osada może dokonać jednej próby przejazdu przez bramkę. Pokonywanie bramki rozpoczyna 

się w momencie,  kiedy łódź, ciało zawodnika  bądź wiosło dotknie palika lub głowa 

zawodnika (w kajaku 2-osobowym jednego z zawodników) przetnie linię bramki.  
4. O kolejności osad w slalomie decyduje wynik będący sumą czasu przejazdu i punktów 

karnych, przy założeniu, że 1 pkt = 1 sekunda.  
5. Punkty karne otrzymuje się:  

‒ 5 pkt. za przejazd  poprawny z dotknięciem jednego lub obydwu palików  
‒ 30 pkt. za przejazd  nieprawidłowy (ominięcie bramki)  

6. Pod karą dyskwalifikacji w spływie zabrania się zmiany składu osady i kategorii łodzi.  
7. Zawodnicy startują w slalomie na sprzęcie organizatora (kajaki, wiosła), w kaskach własnych     

lub dostarczonych przez organizatora  
8. Osada, która nie ukończyła slalomu z powodu wywrotki na jego trasie, dostaje „ punkty 

Pocieszenia”: za każdą bramkę pokonaną bezbłędnie ‒ 2 pkt., za przejazd  poprawny z 

dotknięciem jednego lub obu palików ‒ 1 pkt.  
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IX. Regulamin odcinka limitowanego czasem (OLC)  
l. Odcinek limitowany czasem jest konkurencją obowiązkową, polegającą na pokonaniu trasy 

etapu w taki sposób, aby wystartować pomiędzy otwarciem a zamknięciem startu  
i dopłynąć do mety pomiędzy jej otwarciem a zamknięciem.  

2. Etapy I, II, III (w całości) są odcinkami limitowanymi czasem. Za prawidłowe pokonanie 

etapu I i II każda osada otrzymuje 20 pkt., w przypadku etapu  III w dniu 18.06.2022 r. 

uwzględniane są tylko punkty karne za opóźnienie startu lub mety.  
3. Nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w OLC karane jest dyskwalifikacją w spływie.  
4. Za opóźnienie startu  lub przypłynięcie po zamknięciu mety osada może zostać ukarana do 

l00 pkt. ujemnych (za każde rozpoczęte 5min. -20 pkt.)  
  

X. Regulamin Drużynowego Wyścigu o Puchar im. Tadeusza Pilarskiego  
- 18.06.2022 r. (sobota), godz. 9.00 

  
l. Trasą wyścigu  jest ok. 13-kilometrowy odcinek rz. Dunajec z Krościenka n/D do Wietrznic.  
2. Wyścig odbywa się na sprzęcie i w składzie osobowym  zgodnym z weryfikacją w MSKnD.  
3. Zespół stanowi 5 osad z jednej drużyny, startujących w co najmniej 2 różnych kategoriach, 

posiadających numery startowe zgodne z weryfikacją.                                                          
4. Zgłoszenia zespołów przyjmowane są w dniu 17.06.2021  r. w godz. 19.00‒20.00 w Biurze 

Spływu. Każda drużyna może zgłosić jeden lub dwa zespoły, przy czym do punktacji 

drużynowej zaliczany jest wynik lepszego z nich.  
5. Start odbywa się z brzegu, wspólnie dla całego zespołu, wg listy startowej podanej do 

wiadomości w dniu 17.06.2022 r. ok. godz. 21.00.  
6. Wyznacza się limit czasu przebywania na trasie wynoszący 75 min. Zespół, którego co 

najmniej jedna osada przekroczy limit, zostanie zdyskwalifikowany w konkurencji.  
7. O kolejności zespołów decyduje suma czasów pokonania trasy przez wszystkie osady 

zespołu.  
8. Zależnie od zajętego przez zespół  miejsca drużyna otrzymuje następującą ilość punktów: za 

I miejsce               + 500 pkt. za II miejsce             + 490 pkt. za III miejsce            + 482 pkt. 

za IV miejsce            +  476 pkt. za V miejsce              + 472 pkt. za VI miejsce             + 
470 pkt.  

za każde  następne 1 pkt. mniej  
9. W przypadku pokonania przez dwa lub więcej zespołów trasy wyścigu w jednakowym czasie 

o wyższym miejscu  decyduje wyższa średnia wieku zespołu.  
  

XI. Protesty  
l. Protesty rozpatruje 3-osobowe jury, składające się z: obserwatora imprezy z ramienia     Komisji 

Kajakarstwa dla Wszystkich PZKaj, przedstawiciela organizatora oraz przedstawiciela     

uczestników, którego skład zostanie podany na odprawie Sędziego Głównego z kierownikami     

drużyn.  
2. Nie podlegają oprotestowaniu decyzje sędziego startera dot. prawidłowości startu oraz 

sędziego  celowniczego dot. kolejności osad na mecie.  
3. Protesty dotyczące pozostałych decyzji sędziów należy składać pisemnie w Biurze Spływu  

najpóźniej w ciągu dwóch godzin od zakończenia konkurencji.  
4. Protesty dotyczące klasyfikacji końcowej należy składać najpóźniej w ciągu jednej godziny 

od ogłoszenia wyników nieoficjalnych.  
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5. Wraz z protestem należy wpłacić vadium w wys. 50 zł, które zostanie zwrócone w przypadku 

uznania  protestu.  

  
XII. Nagrody  
Za zajęcie I miejsca w klasyfikacji drużynowej – Nagroda Główna ‒ Kryształowy Puchar 

Dunajca.  
  

Za zajęcie 1–10 miejsca w klasyfikacji drużynowej – nagroda rzeczowa  
  

Trzy najlepsze osady w każdej kategorii otrzymują medale.  
Za najlepszy wynik w Drużynowym Wyścigu o Puchar im. Tadeusza  Pilarskiego - puchar.  
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Telefon alarmowy WOPR  601 100 100  
  

    


