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Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Kajakowej
„Dunajec”

                      Regulamin - Informator

LXIX Miedzynarodowego Splywu Kajakowego
im. Tadeusza Pilarskiego

na Dunajcu

         3 - 6 czerwca 2010 r. na trasie  Nowy Targ – Nowy Sacz

            

                         Impreza Pod Honrowymi Patronatami:

Marszalka Województwa Malopolskiego

Prezydenta Miasta Krakowa

Impreza dofinansowana ze srodków Ministerstwa Sportu i Turystyki
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Wspólorganizatorzy LXIX MSKnD

POLSKI ZWIAZEK KAJAKOWY
URZAD MIASTA W NOWYM TARGU

URZAD GMINY CZORSZTYN
URZAD GMINY  KROSCIENKO  N/DUNAJCEM

URZAD GMINY  LACKO
URZAD MIASTA W NOWYM SACZU

Komitet organizacyjny:

Komandor                     -       Franciszek  Malec
V-ce Komandor             -       Andrzej Gosztyla
Sedzia Glówny              -      Elzbieta  Jaworska
Kierownik  Transportu           -         Marek Palis
Lekarz      -      Marek Pelc
Skarbnik      -      Wieslawa  Soja
Biuro     -      Urszula  Malec
Radio Splywu     -         Piotr Jaworski

Sponsorzy:

Wojciech Polaczyk, RamatechInstal DIsport, Mizet, Heban, Krzysztof
Polaczyk, BUT „Trzy Korony”
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Program
LXIX Miedzynarodowego Splywu Kajakowego

im. Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu

Termin:   3 – 6.06.2010

Trasa:  Nowy Targ  – Sromowce Wyzne - Kroscienko n/D  –  Jazowsko  -
Nowy Sacz

2.06.2010 r. sroda
Pole biwakowe I etapu udostepnione bedzie od godziny 14.00 w dniu 2.06.2010 r.
Biwakiem sa dwa boiska sportowe zespolu szkól, obok hali lodowej w Nowym Targu.
Rozbijanie namiotów poza tym terenem spowoduje nalozenie mandatów przez Policje lub
Straz Miejska.
16.00–23.00 - przyjmowanie uczestników w Nowym Targu przy hali lodowej „Podhale”

3.06.2010 r. czwartek  I etap Nowy Targ – Mizerna 23 km
8.00–10.00 - dalsza weryfikacja uczestników
9.00    -   odprowadzenie samochodów do Kroscienka
11.00 - odprawa Sedziego Glównego z kierownikami druzyn
12. 00 - uroczyste otwarcie splywu
13.00 - 14.25- start do I etapu (Odcinka Regularnego Przeplywu - ORP)
14.25 - 16.45 -  meta ORP na moscie w Hubie, dalej swobodne plyniecie do  Mizernej
15.30 - 17.30 -  meta w Mizernej
16.00 -17.30 - wyjazd uczestników na biwak do Kroscienka oraz przewóz          .

kajaków uczestników splywu na parking kajakowy do
                       Sromowiec Wyznych.

   Na odcinku I etapu na wniosek WOPR i organizatorów zabrania sie przeplywania przez
jazy oraz stopnie wodne znajdujace sie na trasie splywu. Kajaki nalezy przeniesc.
Po wyplynieciu na Zalew Czorsztynski nalezy plynac lewa strona blisko

brzegu do miejscowosci Mizerna.

4.06.2010 r. piatek II etap Sromowce Wyzne – Kroscienko n/D 22 km
8.00 – wyjazd autobusu z biwaku w Kroscienku do Sromowiec Wyznych
9.00-10.00 - start do wyscigu indywidualnego (ok. 9 km) Sromowce Wyzne –
Sromowce Nizne
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10.00-11.00 - start pozostalych uczestników
13.00-16.00 - meta w Kroscienku
16.00-19.00 - slalom kajakowy
19.00-20.00 – zgloszenia druzyn do wyscigu o puchar T. Pilarskiego
ok. 20.00 ognisko

5.06.2010 r. sobota  III etap Kroscienko n/D – Jazowsko 25 km
9.00   start do Druzynowego Wyscigu o Puchar im. T. Pilarskiego na trasie Kroscienko

n/D – Wietrznice (13 km)
10.00-11.30    start do III etapu
15.00–16.30    meta w Jazowsku
16.00–17.30    wyjazd uczestników na biwak do Kroscienka
19. 00    uroczyste zakonczenie splywu.

W miejscowosci Wietrznice zakaz przeplywu przez stary tor kajakowy,
kajaki nalezy przeniesc przy nowym torze kajakowym.

6.06.2010 r. niedziela IV etap Jazowsko – Nowy Sacz 16 km
10.00–10.30 wyjazd uczestników na strat do Jazowska
10.30–11.00 start do IV etapu
12.00–13.00 meta IV etapu
 przypadku zbyt malej liczby chetnych etap moze zostac odwolany.

Regulamin 69 MSKnD

1 . Warunki uczestnictwa:
Kazdy uczestnik musi
§ Posiadac umiejetnosci plywania wplaw i doswiadczenie w uprawianiu

kajakarstwa  na rzekach  górskich.
§ Miec ukonczone 18 lat. Osoby niepelnoletnie moga startowac za pisemna zgoda

rodziców pod opieka osoby doroslej i nie moga plynac samodzielnie.
§ Dokonac oplaty  wpisowego.

2. Sprzet: Uczestnicy zobowiazani sa posiadac niezatapialny sprzet plywajacy, kamizelki
asekuracyjne lub ratunkowe. Ponadto zaleca sie uzywanie  fartuchów i  kasków.

3. Wpisowe: do 15 maja 2010 r   I Termin
Za udzial w TDW  150 zl
Za udzial w MSKn Dunajcu 100 zl
Za udzial w MSKn Popradzie 60 zl
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Wpisowe: po 15 maja 2010r    II Termin
Za udzial w TDW  170 zl
Za udzial w MSKn Dunajcu 120 zl
Za udzial w MSKn Popradzie 70 zl
Dla osób towarzyszacych oplata za korzystanie z biwaków wynosi 30 zl (MSKnD)
Wplat nalezy dokonywac na konto Organizatora:
Bank PKO BP S.A. Oddzial I w Krakowie
nr 55 1020 2892 0000 5602 0165 7386

4. Zgloszenia:
Zgloszenia dokonujemy na „Karcie zgloszenia”, która wraz z kserokopia dowodu wplaty
wpisowego nalezy nadeslac na adres: Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Kajakowej
„DUNAJEC”  ul. Ksiecia Józefa 24a, 30-206 Kraków.
 Uczestnicy moga zglaszac sie do Sekretariatu Splywu w dniu 2.06.2010 r. od godz.16.00
do godz. 23.00 przy hali lodowej w Nowym Targu.
 W dniu 3.06.2010r. dalsze przyjmowanie uczestników splywu w godz. od  8.00 – 10.00

5. Weryfikacja:
Zglaszajacy sie zostaje uczestnikiem z chwila osobistego dokonania weryfikacji w
Sekretariacie Splywu, w czasie której niezbedne sa:
§ dowód osobisty,
§ dowód wplaty wpisowego,
§ pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udzial osoby niepelnoletniej,

w przypadku objecia nad nia opieki przez osobe trzecia.
§ Warunkiem przebywania na polach namiotowych wynajetych przez organizatorów

jest identyfikator splywowy wydany podczas weryfikacji.
Zapowiadamy regularne kontrole osób przebywajacych na polu namiotowym w
Kroscienku  podczas splywu.

6. Organizator  zapewnia  wszystkim  plynacym  uczestnikom
§ transport kierowców  na trasie splywu.
§ miejsce biwakowe na polu namiotowym
§ posilek na mecie kazdego etapu,
§ pamiatki splywowe,
§ karte wstepu do Pieninskiego Parku Narodowego
§ medale dla zwyciezców punktacji indywidualnej
§ puchary w punktacji druzynowej,
§ ubezpieczenie NW,
§ dorazna pomoc medyczna w czasie trwania splywu.
§ mozliwosc weryfikacji ksiazeczek OT PZKaj – TOK PTTK.

Uwaga! Osobom towarzyszacym zapewniamy wylacznie biwak.
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7. Obowiazki uczestników:
Kazdy uczestnik splywu zobowiazany jest do:
§ przestrzegania Regulaminu Splywu  oraz zarzadzen Komandora,
§ udzielania pomocy innym,
§  stosowania sie do polecen Policji, Strazy Granicznej, ratowników WOPR i osób

ochraniajacych  uczestników oraz ich mienie,
§ posiadania niezbednego wyposazenia osobistego i  biwakowego,
§ pokrycia wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych,
§ przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczenstwa na wodzie i  przepisów

przeciwpozarowych,
§ przestrzegania ciszy nocnej,
§ przestrzegania zakazu spozywania alkoholu na wodzie i naduzywania alkoholu

podczas trwania calego splywu.

Zaleca sie, aby kazda  druzyna posiadala wlasna apteczke i reperaturke.

Uwaga:  uczestników  obowiazuje   bezwzgledny nakaz plyniecia w kamizelkach
asekuracyjnych  lub   ratunkowych,  a  plynacy  z  przodu  czlonek  zalogi   musi
posiadac zalozony   numer startowy.

Postanowienia koncowe:

1. Uczestnicy biora udzial w splywie na wlasna odpowiedzialnosc. Za osoby
niepelnoletnie odpowiedzialnosc ponosza ich prawni opiekunowie lub upowaznione
do opieki nad nimi  osoby dorosle.

2. Organizator nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne straty materialne poniesione
przez uczestnika  w czasie trwania splywu.

3. Komandor ma prawo wykluczenia ze splywu osób, które nie podporzadkowuja sie
Regulaminowi Splywu bez obowiazku zwrotu wpisowego.

4. Ze wzgledu na warunki pogodowe lub bezpieczenstwo uczestników Komandor moze
zmienic, skrócic, a nawet odwolac poszczególne etapy splywu,  bez obowiazku
zwrotu wpisowego.

5. Dane osobowe uczestników nie beda wykorzystane do zadnych innych celów niz
zwiazanych        z organizacja imprezy.

6. Kierownictwo Splywu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu  i
zmiany programu splywu  w zaleznosci od zaistnialej sytuacji.

Telefon alarmowy WOPR  608 404 000
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Regulamin punktacji splywu

I. Cel regulaminu
Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczenstwa na trasie splywu oraz obiektywne
ustalenie kolejnosci miejsc zajetych przez druzyny i uczestników poszczególnych
konkurencji.

II. Postanowienia ogólne
1. W punktacji splywu biora udzial wszyscy zweryfikowani uczestnicy.
2. Uczestnicy zobowiazani sa startowac w Odcinku Regularnego Przeplywu (ORP),

wyscigu indywidualnym i slalomie w osadach i kategoriach, w jakich zostali
zweryfikowani, pod kara dyskwalifikacji w splywie (dopuszcza sie jedynie wymiane
w slalomie kajaka sportowego na turystyczny).

3. Plynacy z przodu czlonek zalogi musi miec zalozony numer startowy. Numer ten
nalezy ustnie zglaszac sedziemu na starcie i mecie danego etapu. Zgloszenie numeru
uznaje sie za dokonane, gdy sedzia powtórzy uslyszany numer.

4. Uczestników obowiazuje bezwzgledny nakaz plyniecia w kamizelkach
asekuracyjnych lub ratunkowych.

III. Konkurencje
1. Do punktacji indywidualnej zalicza sie punkty zdobyte w ORP, wyscigu, slalomie i

odcinku limitowanym czasem (OLC).
2. Do punktacji druzynowej zalicza sie punkty zdobyte przez maksimum 10 najlepszych

osad druzyny w konkurencjach indywidualnych oraz punkty za Druzynowy Wyscig o
Puchar im. T. Pilarskiego. Druzyne tworzy minimum 5 osad.
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IV. Kategorie
1. Uczestnicy startuja w nastepujacych kategoriach:

K-1 – kajaki wyczynowe, w tym zjazdowe - K i M
T-1 – kajaki turystyczne (sztywne) - K i M
T-2 – kajaki turystyczne (sztywne) - K, M i Mix
F-1 – kajaki turystyczne (skladane) - open
F-2 – kajaki turystyczne (skladane) - open
C-2 – kanadyjki - M i Mix

2. Kategorie tworzy sie w przypadku zgloszenia minimum 4 osad. Osady nie tworzace
pelnej kategorii moga na wniosek Sedziego Glównego, jesli wyraza na to zgode, zostac
dolaczone do kategorii wyzszej (np. T-1 K do T-1 M, T-2 K do T-2 Mix itd.).
3. Dopuszcza sie udzial w splywie poza konkurencja na innym sprzecie plywajacy (np. na

pontonach) po wczesniejszym zakwalifikowaniu go przez Komisje Sedziowska.

V. Punktacja indywidualna
1. Punktacje prowadzi sie oddzielnie dla kazdej kategorii, sumujac punkty zdobyte  w
poszczególnych konkurencjach splywu.
2.   Zaleznie od zajetego miejsca w wyscigu i slalomie osada otrzymuje:

za I miejsce             + 100 pkt.
za II miejsce +  95 pkt.
za III miejsce +  91 pkt.
za IV miejsce +  88 pkt.
za V miejsce +  86 pkt.
za kazde nastepne      1 pkt mniej

3. Za prawidlowe pokonanie odcinka limitowanego czasem osada uzyskuje +20 pkt. a za
opóznienie startu lub przyplyniecie po zamknieciu mety do –100 pkt.

4. Osady, które nie ukonczyly danej konkurencji lub zostaly w niej zdyskwalifikowane,
maja prawo startu w pozostalych.

5. Dyskwalifikacja w splywie nastepuje po udowodnieniu zmiany skladu osady, zmiany
kategorii lodzi (z wyjatkiem lodzi sportowych w slalomie) lub ominiecia fragmentu
trasy splywu, a takze za przeplyniecie progów w Nowym Targu i Waksmundzie.

6. W przypadku zdobycia przez dwie lub wiecej osad jednakowej liczby punktów o
wyzszym miejscu decyduje wyzsza srednia wiekowa osady.

VI. Punktacja druzynowa
1. O kolejnosci druzyn decyduje suma punktów zdobytych przez maksimum 10

najlepszych osad druzyny w konkurencjach indywidualnych oraz punktów zdobytych
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w Druzynowym Wyscigu o Puchar im. T. Pilarskiego. Druzyne stanowi minimum 5
osad.

2. Od ww. sumy odejmuje sie punkty za:
- wykluczenie ze splywu czlonka druzyny -100 pkt.
- dyskwalifikacje w splywie osady druzyny -100 pkt.
- za opóznienie startu lub przyplyniecie po zamknieciu mety przez kazda osade druzyny

do -100 pkt.
3. Kazda druzyna otrzymuje ponadto +2 pkt. za kazda osobe zgloszona w I terminie (do

15.05 2010 r., decyduje data stempla pocztowego), +1 pkt za zgloszenie w II terminie
(po 15.05.2010 r.) – maksymalnie 50 pkt.

4. Za Druzynowy Wyscig o Puchar im. T. Pilarskiego druzyna otrzymuje liczbe punktów
okreslona w regulaminie szczególowym konkurencji.

VII. Regulamin Odcinka Regularnego Przeplywu (ORP) – 3.06.2010 r. (czwartek),
start godz. 13.00–14.25

1. Konkurencja polega na jak najbardziej precyzyjnym pokonaniu w okreslonym czasie
odcinka trasy splywu. Trasa ORP jest odcinek Nowy Targ – most w Hubie, o
dlugosci ok. 16 km. Dalej zawodnicy plyna do mety w Mizernej.

2. Start do ORP odbywa sie z brzegu w grupach zlozonych maksimum z 10 osad, wg
kolejnosci zgloszen, w odstepach ustalonych przez Sedziego Glównego podczas
odprawy z kierownikami druzyn.

3. Za przyplyniecie w wyznaczonym czasie osada otrzymuje maksymalna liczbe 150
punktów. Za kazda minute odstepstwa od ustalonego czasu, czyli w przypadku
wczesniejszego pojawienia sie na mecie lub spóznienia, od maksymalnej liczby
punktów odejmuje sie 5 pkt., za 30 minut spóznienia osada otrzymuje 0 pkt.
Przyjmuje sie dwa warianty czasów plyniecia dla okreslonych kategorii osad w
zaleznosci od stanu wody (obowiazujacy wariant poda Sedzia Glówny podczas
otwarcia splywu):

Kategoria I wariant II wariant
K-1 85 min 100 min
T-1 105 min 120 min
T-2 100min 115 min
F-1 120 min 135 min
F-2 115 min 130 min
C-2 125 min 140 min

4. Zaliczenie mety ORP odbywa sie „z wody”, w poblizu stolika komisji sedziowskiej,
gdy sedzia mety oglosi numer osady przeplywajacej linie mety. Strefa oczekiwania
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oznaczona jest czerwona choragiewka.
5. Pod kara dyskwalifikacji w splywie zabrania sie zmiany skladu osady i kategorii

lodzi.

VIII. Regulamin wyscigu indywidualnego (OS) – 4.06.2010 r. (piatek), start godz.
9.00–10.00

1. Trasa wyscigu jest ok. 9-kilometrowy odcinek Dunajca ze Sromowiec Wyznych
do Sromowiec Niznych.

2. Start odbywa sie z brzegu, w grupach zlozonych maksimum z 5 osad, wg
kolejnosci zgloszen do wyscigu, w odstepach ustalonych przez Sedziego
Glównego.

3. Wyznacza sie limit czasu przebywania na trasie wynoszacy 60 min, za
przekroczenie którego nastepuje dyskwalifikacja w wyscigu.

4. O kolejnosci osad w wyscigu decyduje czas pokonania trasy, mierzony z
dokladnoscia do 1 s.

5. Pod kara dyskwalifikacji w splywie zabrania sie zmiany skladu osady i kategorii
lodzi.

IX. Regulamin slalomu (SL) – 4.06.2010 (piatek) godz. 16.00–19.00
1. Trasa slalomu jest ok. 200-metrowy odcinek Dunajca na wysokosci pola

namiotowego w Kroscienku, na którym ustawione beda ponumerowane bramki.
Pomiar czasu uruchamiany jest w momencie, gdy zawodnik przetnie linie startu,
co zasygnalizuje sedzia starter machnieciem czerwona choragiewka.

2. Wyznacza sie limit czasu przebywania na trasie wynoszacy 3 min, po
przekroczeniu którego osada ma obowiazek opuscic trase.

3. Osada moze dokonac jednej próby przejazdu przez bramke. Pokonywanie
bramki rozpoczyna sie w momencie, kiedy lódz, cialo zawodnika badz wioslo
dotknie palika lub glowa zawodnika (w kajaku 2-osobowym jednego z
zawodników) przetnie linie bramki.

4. O kolejnosci osad w slalomie decyduje wynik bedacy suma czasu przejazdu i
punktów karnych, przy zalozeniu, ze 1 pkt = 1 sekunda.

5. Punkty karne otrzymuje sie:
5 pkt. za przejazd poprawny z dotknieciem jednego lub obydwu palików
50 pkt. za przejazd nieprawidlowy (ominiecie bramki)

6. Pod kara dyskwalifikacji w splywie zabrania sie zmiany skladu osady i kategorii
lodzi (z wyjatkiem lodzi sportowych).
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X. Regulamin odcinka limitowanego czasem (OLC)
1. Odcinek limitowany czasem jest konkurencja obowiazkowa, polegajaca na

pokonaniu trasy etapu w taki sposób, aby wystartowac pomiedzy otwarciem a
zamknieciem startu i doplynac do mety pomiedzy jej otwarciem a zamknieciem.

2. Etapy II i III (w calosci) sa odcinkami limitowanymi czasem. Za prawidlowe
pokonanie etapu II kazda osada otrzymuje 20 pkt., w przypadku etapu III
5.06.2010 r. uwzgledniane sa tylko punkty karne za opóznienie startu lub mety.

3. Nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w OLC karane jest dyskwalifikacja w
splywie.

4. Za opóznienie startu lub przyplyniecie po zamknieciu mety osada moze zostac
ukarana do 100 pkt. ujemnych.

XI. Regulamin Druzynowego Wyscigu o Puchar im. Tadeusza Pilarskiego –
4.06.2010 (piatek), godz. 9.00

1. Trasa wyscigu jest ok. 13-kilometrowy odcinek Dunajca z Kroscienka do
Wietrznic.

2. Wyscig odbywa sie na sprzecie i w skladzie osobowym zgodnym z weryfikacja
w MSKnD.

3. Zespól stanowi 5 osad z jednej druzyny, startujacych w co najmniej 2 róznych
kategoriach, posiadajacych numery startowe zgodne z weryfikacja.

4. Zgloszenia zespolów przyjmowane sa 3.06.2010 r. w godz. 19.00-20.00 w
Sekretariacie Splywu. Kazda druzyna moze zglosic jeden lub dwa zespoly, przy
czym do punktacji druzynowej zaliczany jest wynik lepszego z nich.

5. Start odbywa sie z brzegu, wspólnie dla calego zespolu, wg listy startowej
wywieszonej 3.06.2010 r. ok. godz. 21.00.

6. Wyznacza sie limit czasu przebywania na trasie wynoszacy 60 min. Zespól,
którego co najmniej jedna osada przekroczy limit, zostanie zdyskwalifikowany
w konkurencji.

7. O kolejnosci zespolów decyduje suma czasów pokonania trasy przez wszystkie
osady zespolu.

8. Zaleznie od zajetego przez zespól miejsca druzyna otrzymuje nastepujaca ilosc
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 kazde nastepne         1 pkt mniej.
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9. W przypadku zdobycia przez dwa lub wiecej zespolów jednakowej liczby
punktów o wyzszym miejscu decyduje wyzsza srednia wieku zespolu.

XII. Protesty
1. Protesty rozpatruje Sedzia Glówny.
2. Nie podlegaja oprotestowaniu decyzje sedziego startera dot. prawidlowosci

startu oraz sedziego celowniczego dot. kolejnosci osad na mecie.
3. Protesty dotyczace pozostalych decyzji sedziów nalezy skladac pisemnie w

Sekretariacie Splywu najpózniej w ciagu dwóch godzin od zakonczenia
konkurencji.

4. Protesty dotyczace klasyfikacji koncowej nalezy skladac najpózniej w ciagu
jednej godziny od ogloszenia wyników nieoficjalnych.

5. Wraz z protestem nalezy wplacic vadium w wys. 50 zl, które zostanie
zwrócone w przypadku uznania protestu.

XIII. Nagrody

Za zajecie I miejsca w klasyfikacji druzynowej - Nagroda Glówna – Krysztalowy
Puchar Dunajca.
Trzy najlepsze osady w kazdej kategorii otrzymuja medale.
Za najlepszy wynik w Druzynowym Wyscigu o Puchar im. Tadeusza Pilarskiego –
puchar.


