KOLEJOWY KLUB WODNY 1929 ZAPRASZA NA
XXXIX OGÓLNOPOLSKI SPORTOWO - TURYSTYCZNY MARATON
KAJAKOWY im. ANDRZEJA WŁOSIKA
GRAND PRIX PZKaj 2019
28 WRZEŚNIA 2019 r.
Patronat Honorowy Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa
IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI
w ramach programu PZK „Aktywnym być, to dłużej żyć – Grand Prix PZK 2019”

PROGRAM RAMOWY:
09.30 – odprawa techniczna kierowników ekip i sędziów
11.00 – otwarcie imprezy
11.15 – start pierwszych wyścigów
11.15–14.30 – slalom po trójkącie – konkurencja Grand Prix PZK
15.00 – zamknięcie mety
15.30 – uroczyste zakończenie imprezy, wręczenie medali, odznaczeń i nagród

REGULAMIN IMPREZY
1. Organizator: Kolejowy Klub Wodny 1929, Kraków 30-206, ul. Księcia Józefa 24a.
2. Termin: 28.09.2019 r.
3. Trasa maratonu:
Trasa wyznaczona jest na rzece Wiśle, 1
Miejscem startu i mety jest przystań KKW-29.
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4. Warunki uczestnictwa:
1. Zawody zostaną przeprowadzone w formie „otwartej”, tzn. prawo startu mają osady polskie
i zagraniczne oraz zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni w klubach.
2. Do maratonu każdy klub może zgłosić dowolną ilość osad.
3. Osoby niepełnoletnie mogą startować za pisemną zgodą rodziców, wyjątek stanowią
zawodnicy zgłaszani przez kluby sportowe.
4. Dokonanie zgłoszenia i uiszczenie opłaty startowej.
5. Każdy zawodnik uczestniczący w zawodach kajakowych powinien posiadać aktualne badania
lekarskie potwierdzające zdolność do startu w zawodach kajakowych, oświadczenie o ważnym
ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków i umiejętności pływania (podpisane czytelnie przez
zawodnika) do okazania na odprawie technicznej przed zawodami.
5. Zgłoszenia, odprawa:
1. Kartę zgłoszenia należy przesłać na e-mail: kkw1929@o2.pl lub pocztą na adres: Kolejowy
Klub Wodny 1929, ul. Księcia Józefa 24A, 30-206 Kraków, (tel./faks 012 427 05 00) do
dnia 25.09.2019 r.
Ostateczne zgłoszenia i zmiany przyjmowane będą podczas odprawy technicznej, która odbędzie
się 28.09.2019 r. na przystani KKW-29 o godzinie 9.30.
2. Zawodnicy osad z konkurencji, które nie mają regulaminowo wymaganej obsady, mogą być
dogłoszeni do innych konkurencji bez dodatkowych opłat.
6. Opłata startowa: (dotyczy zawodników sportowych i turystów):
5 zł osoby do 18 roku życia, 10 zł osoby powyżej 18 roku życia.
Opłatę startową należy wpłacić na rachunek bankowy KKW-29 lub najpóźniej podczas odprawy
technicznej. Rezygnacja z udziału w imprezie powoduje utratę wniesionej opłaty.
Kolejowy Klub Wodny 1929, ul. Ks. Józefa 24a, 30-206 Kraków
PKO BP nr konta 64 1020 2906 0000 1102 0172 7528
Tytułem wpisując: „opłata startowa, wpłacający”
7. Sprzęt:
Uczestnicy zobowiązani są posiadać niezatapialny sprzęt pływający, kamizelki asekuracyjne lub
ratunkowe. Do startu dopuszczone będą kajaki spełniające wymogi regulaminowe.
8. Kategorie
Kategoria jest klasyfikowana w przypadku zgłoszenia minimum 4 osad.

Konkurencje sportowe
Maraton
Kategoria
K-1 dzieci – chłopców/dziewczynek (rocznik 2009 i młodsze)
K-1 dzieci – chłopców/dziewczynek (rocznik 2007-2008)
K-1 młodzików/młodziczek
C-1 młodzików/młodziczek
K-1 juniorów/juniorek młodszych
C-1 juniorów/juniorek młodszych
K-1 juniorów/juniorek
C-1 juniorów/juniorek
K-1 seniorów/seniorek
C-1 seniorów/seniorek
K-1, C-1 weteranów
K-4, C-4 open weteranów

dystans
200 m
2 km
6 km
6 km
12 km
12 km
18 km
12 km
18 km
18 km
12 km
2 km

Konkurencje turystyczne
Maraton
Kategoria
dystans
T-1 kobiet
12 km
T-1 mężczyzn
18 km
T-2 kobiet
12 km
T-2 mężczyzn
18 km
T-2 mix
12 km
T-2 open (amatorzy)
2 km
Slalom po trójkącie – konkurencja Grand Prix PZKaj 2019
T-1 kobiet
100 m
T-1 mężczyzn
100 m
T-2 open (amatorzy)
100 m
Regulamin slalomu po trójkącie – konkurencji Grand Prix PZKaj 2019
1. Uczestnicy startują indywidualnie, w kategoriach T-1 K i M, T-2 open (amatorzy) na sprzęcie
organizatora.
2. Slalom polega na pokonaniu kajakiem odcinka między 3 bojami – po trójkącie. Uczestnicy
dopływają do pierwszej boi, opływają ją, następnie płyną tyłem do drugiej boi. Po opłynięciu
drugiej boi ostatni odcinek pokonywany jest dowolnie.
3. Start następuje na komendę Sędziego Startera.
4. Zaliczenie slalomu następuje po przecięciu linii mety.
5. O zajętym miejscu decyduje czas mierzony z dokładnością do 0,1 sekundy.
6. Za nieopłynięcie boi lub nieprawidłowe pokonywanie odcinków między bojami do czasu
dopisuje się 30 s karnych, za trącenie boi – 10 s karnych.
7. Limit czasowy w slalomie wynosi 5 minut – po przekroczeniu następuje dyskwalifikacja
uczestnika w konkurencji.
8. Konkurencja nie jest obowiązkowa.

9. Protesty
1. Protesty dot. decyzji sędziów należy składać pisemnie u Sędziego Głównego, najpóźniej
w ciągu pół godziny od zakończenia konkurencji, w której zawodnik startuje.
2. Wraz z protestem należy wpłacić wadium w wys. 100 zł, które podlega zwrotowi w razie
uznania protestu.
3. Protesty rozpatruje 3-osobowe jury, w którego skład wchodzą: obserwator imprezy Grand Prix
z ramienia Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich PZKaj, przedstawiciel organizatora oraz
przedstawiciel uczestników. Skład jury zostanie podany podczas odprawy.
10. Informacje o imprezie:
Telefonicznie 12 427 05 00 (w godzinach od 10 do 15), e-mail: kkw1929@o2.pl
11. Organizator gwarantuje:
1. Miejsce biwakowe na terenie KKW-29 od 27.09.2019 r. do 29.09.2019 r.
2. Miejsce parkingowe
3. Posiłek regeneracyjny, napój, t-shirt
4. Nagrody i medale dla zwycięzców w konkurencjach indywidualnych i w punktacji drużynowej
(miejsca I-III)
5. Doraźną pomoc medyczną w czasie trwania imprezy
Informujemy o możliwości wynajęcia pokoju w Hotelu na terenie przystani Kolejowego Klubu
Wodnego 1929. Prosimy o wcześniejsze rezerwacje telefoniczne 12 429 93 75.
12. Obowiązki uczestników:
Każdy uczestnik maratonu zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania Regulaminu Imprezy oraz zarządzeń Organizatorów.
2. Udzielania pomocy innym zwłaszcza na wodzie.
3. Pokrycia wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych.
4. Przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie i przepisów
przeciwpożarowych.
5. Przestrzegania zakazu pływania pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
13. Postanowienia końcowe:
1. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
2. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione
do opieki nad nimi osoby dorosłe.
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez
uczestnika w czasie trwania imprezy.
4. Organizator ma prawo wykluczenia z imprezy osób, które nie podporządkowują się
Regulaminowi Maratonu bez obowiązku zwrotu opłaty startowej.
5. Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów niż związanych
z organizacją imprezy.
6. Kierownictwo Maratonu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu
i zmiany programu imprezy w zależności od zaistniałej sytuacji.
7. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy odpowiednich
regulaminów PZKaj.

UWAGA!
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych na podstawie decyzji Komandora
uczestnicy poszczególnych konkurencji dopuszczeni zostaną do startu w kamizelkach
asekuracyjnych (kamizelki muszą zabezpieczyć organizacje zgłaszające).
Decyzja powyższa może dotyczyć wszystkich zawodników lub wybranych grup wiekowych.

Regulamin punktacji
Punktacja indywidualna
Każda konkurencja imprezy rozliczana jest indywidualnie: zdobywcy trzech pierwszych miejsc
nagradzani są medalami.
Punktacja drużynowa
1. Drużynę stanowią minimum trzy osady.
2. W punktacji drużynowej zostaną zsumowane wyniki pięciu najlepszych osad drużyny zdobyte
w maratonie. W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów przez 2 lub więcej drużyn
o wyższym miejscu decyduje większa liczba obsadzonych kategorii w maratonie.
Za miejsce zajęte w maratonie osadzie przyznawane są punkty:
1 miejsce – 10 pkt.
2 miejsce – 8 pkt.
3 miejsce – 6 pkt.
4 miejsce – 5 pkt.
5 miejsce – 4 pkt.
6 miejsce – 3 pkt.
7 miejsce – 2 pkt.
Od 8 miejsca po 1 pkt.
3. Od uzyskanej sumy punktów odejmuje się punkty za:
- wykluczenie z imprezy członka drużyny do 100 pkt.
- dyskwalifikację w imprezie osady drużyny do 100 pkt.
4. Dyskwalifikacja w imprezie następuje po udowodnieniu:
- zmiany w składzie osady w stosunku do weryfikacji,
- zmiany kategorii łodzi w stosunku do weryfikacji,
- ominięcia fragmentu trasy.
5. Wykluczenie z imprezy członka drużyny następuje na skutek nieprzestrzegania postanowień
organizatora imprezy i komisji sędziowskiej.
Kierownictwo imprezy zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

