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Szanowni Państwo,
Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kajakowego prezentuje
Przewodnik po zmianach Regulaminu Wyścigów Kajakarstwa
Klasycznego.
Publikacja zawiera zbiór zmian zatwierdzonych przez Zarząd
Polskiego Związku Kajakowego uchwałą z 17.03.2020 wraz
z omówieniem (część I).
Celem Przewodnika jest, nie tylko uwypuklenie modyfikacji istniejących zapisów,
ale i streszczenie zasadności ich wprowadzenia.
Jako
ostatni
zostanie
zaprezentowany
materiał
przyjęty
przez
Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kajakowego – Harmonogram składania
wniosków o zmianę w regulaminie oraz Harmonogram współpracy
Sędziów – Przewodniczących OKS – Kolegium Sędziów PZKaj. (część II).
Życzymy przyjemnej lektury.

„Inspiracja istnieje, ale musi cię zastać przy pracy”
Pablo Picasso
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CZĘŚĆ I
SPIS TREŚCI
Nastąpiła aktualizacja numeracji stron, dopisane zostały rozdziały, które były wcześniej
w Regulaminie Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego a przy ostatniej aktualizacji zostały
pominięte. Są to:
8. Instrukcja Organizatora Regat
9. Wzory druków.

ROZDZIAŁ 2
PRZEPISY TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWA

punkt 2.6. Przepisy Bezpieczeństwa
Na wniosek Rady Trenerów na posiedzeniu Zarządu PZKaj. 19 grudnia 2019 roku podjęto
uchwałę o wprowadzeniu od dnia 1 stycznia 2020 roku obowiązkowego stosowania kamizelek
asekuracyjnych dla grupy wiekowej młodzików podczas wszystkich organizowanych w Polsce
regat w kajakarstwie klasycznym.

2.6.

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

2.6.2. Każdy zawodnik powinien wykazać się umiejętnością pływania,
potwierdzoną warunkami opisanymi w punkcie 5.3.2. Zawodnicy w kategoriach
dzieci i młodzików muszą startować w atestowanych kamizelkach
asekuracyjnych. Obowiązek dopilnowania realizacji tego przepisu obciąża
organizację zgłaszającą zawodnika.
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ROZDZIAŁ 3
SĘDZIOWIE REGAT

punkt 3.12. Kontroler łodzi
Podczas przeprowadzania regat terenowych, Kontrola Łodzi odbywa się zwyczajowo
po wyścigu sprawdzając czy zawodnicy i łodzie spełniają wymogi regulaminowe. Kontrola ID
(kontrola przedsartowa), w ramach stanowiska Kontroli Łodzi, przeprowadzana jest podczas
regat centralnych. Zapisy o przeprowadzeniu kontroli ID (kontrola przedsartowa) zostały
uzupełnione i przeniesione do rozdziału 7. Ramowy regulamin Mistrzostw Polski.
3.12. KONTROLER ŁODZI
3.12.2. W regatach mistrzowskich kontroler łodzi zezwala na udział w wyścigu tylko
tym zawodnikom, których łódź, ubiór, numer startowy łodzi oraz numer osobisty
zgodny jest z przepisami. Jeżeli W momencie stwierdzenia, że kontrolowana łódź
nie spełnia wymogów przepisów regatowych (pkt. 2.1. – 2.1.10. oraz pkt. 2.2.2.)
winna być wykluczona z wyścigu.
Jeżeli osada nie zgłosiła się do kontroli przed rozpoczęciem wyścigu lub nie
została dopuszczona do wyścigu, kontroler łodzi powiadamia o tym Sędziego
Głównego.

ROZDZIAŁ 4
UCZESTNICY REGAT

punkt 4.1.6. Grupy wiekowe
Uszeregowanie grup wiekowych według wieku.
4.1.6. Zawodników dzieli się według wieku na następujące grupy:
a) dzieci
b) młodzicy
c) juniorzy młodsi
d) juniorzy
e) młodzieżowcy - U23
f) seniorzy
g) weterani (w dodatkowych grupach wiekowych)
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ROZDZIAŁ 5
ORGANIZACJA REGAT

punkt 5.3.4. Zgłoszenia
Dodana została kategoria młodzieżowa, która już dawno zakorzeniła się na stałe zarówno
w konkurencjach regat w Polsce ale i na Świecie.
5.3.4. Zawodnicy, w zależności od swej grupy wiekowej, mogą być (jeśli
zapowiedź nie podaje innych zasad) zgłoszeni i startować:
a) dzieci - w jednej konkurencji w ciągu jednego dnia regat, najwyżej
jednak w dwóch konkurencjach w ciągu regat trwających kilka dni jednak łącznie nie mogą mieć więcej niż dwa starty dziennie
(eliminacja, półfinał, finał);
b) młodzicy - w dwóch konkurencjach w ciągu regat;
c) juniorzy młodsi i juniorzy - w trzech konkurencjach w ciągu regat,
w tym najwyżej w jednej długodystansowej;
d) młodzieżowcy – w dowolnej ilości konkurencji;
e) seniorzy - w dowolnej ilości konkurencji.

ROZDZIAŁ 5
ORGANIZACJA REGAT

punkt 5.9. Dogłoszenia
Dogłoszenia od zawsze budziły wiele kontrowersji i nie brakowało opinii w środowisku, aby
całkowicie je zlikwidować. Po wielu konsultacjach, Kolegium Sędziów PZKaj., zadecydowało
drastycznie nie zmieniać Regulaminu wyścigów kajakarstwa klasycznego w punkcie 5.9.
i wychodząc na przeciw trenerom i kierownikom drużyn, zaproponować, łagodniejszy niż
dotychczas zapis, egzekwowanie opłat za dogłoszenie. Komisje sędziowskie w sezonie 2020,
będą ściśle trzymać się regulaminu i jako pierwszy etap wprowadzania modyfikacji, będą
respektowali w całości zapisy Regulaminu w zagadnieniu dogłoszeń.
Kolegium Sędziów PZKaj. dostrzegło konieczność dostosowania list zbiorczych do wymogów
regulaminowych, i począwszy od pierwszych regat, po dokonaniu zgłoszeń, będą one dostępne
na stronie http://pzkaj.domtel-sport.pl/. Najważniejszą zmianą będzie możliwość dodawania
zawodników posiadających licencję zawodniczą, którzy nie są zgłoszeni do żadnej z konkurencji
zawodów (REZERWA). W myśl zapisu punktu 5.9.3. TYLKO ci zawodnicy, który znajdują się na
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liście zbiorczej (za których dokonana została opłata startowa), mogą być dogłoszeni do danej
konkurencji na regatach.
Sędzia główny na odprawie będzie przyjmował TYLKO listy zbiorcze z systemu zgłoszeń.

5.9.

DOGŁOSZENIA

5.9.3. Dogłoszenie jest możliwe tylko spośród zawodników umieszczonych
na liście zbiorczej.

W sezonie 2020 ulegnie zmianie druk, na którym można dokonać dogłoszenia, na którym
znajdzie się informacja o opłacie za dogłoszenie. Komisja sędziowska uważniej będzie
weryfikować zapisy punktu 5.9.2. mówiące o zachowaniu 1 godziny na dogłoszenie przed
rozpoczęciem odprawy. Godzina to minimalny czas na wprowadzenie zawodników do programu
i ponowną weryfikację systemu kwalifikacji. W związku z dużą ilością dogłoszeń wydana została
rekomendacja, aby dogłoszenia po upływie 1 godziny przed odprawą techniczną nie były
przyjmowane.
Na przedstawionym niżej druku znajduje się informacja o wysokości opłaty.
Po przeprowadzonych konsultacjach, Kolegium Sędziów PZKaj., zaproponowało jedyną zmianę
w punkcie Dogłoszenia, i zawnioskowało aby opłata dotyczyła każdej dogłoszonej osady.
5.9.

DOGŁOSZENIA

5.9.2. Dogłoszenie zawodników dokonują kierownicy drużyn na specjalnych
drukach dostarczonych przez organizatora, składając je na ręce Sędziego
Głównego co najmniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem odprawy
technicznej regat. W późniejszym terminie dogłoszenia nie będą
przyjmowane.
5.9.5. Za dogłoszenie obowiązuje opłata w wysokości ustalonej corocznie
przez Zarząd Polskiego Związku Kajakowego. Opłata dotyczy każdejgo
dogłoszonejgo zawodnika osady.

Druk dogłoszenia dostępny jest w Regulaminie wyścigów kajakarstwa klasycznego
w rozdziale 9. Wzory druków oraz na stronie www.pzkaj.pl
Strona główna → PZKAJ. → KOMISJE → KOLEGIUM SĘDZIÓW → DRUKI DO POBRANIA
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ROZDZIAŁ 6
PRZEPISY REGATOWE

punkt 6.2. Wyścig
Z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania osoby/osób nadających tempo zawodnikowi,
decyzją Kolegium Sędziów PZKaj. zapis punktu 6.2.2. został zaktualizowany
6.2.

WYŚCIG

6.2.2. Osadzie nie wolno przyjmować żadnej pomocy z zewnątrz. Za pomoc
taką uważa się zarówno podawanie jakichkolwiek przedmiotów, jak i
nadawanie tempa za pomocą głosu lub innego sygnału dźwiękowego.
Przekroczeniea, o którymch mowa powyżej, możegą spowodować
dyskwalifikację zarówno osady korzystającej z takiej pomocy, jak i innych,
którzy tej pomocy udzielali.
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ROZDZIAŁ 7
RAMOWY REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI

Dodany punkt 7.1.8. oraz 7.2.2.
Wprowadzenie Kontroli ID – kontroli przedstartowej.
7.1.8. Kontrola ID (kontrola przedstartowa)
a) Podczas regat M.P. kontrola łodzi rozszerzona jest o kontrolę ID;
b) Kontroler/rzy ID mogą pozwolić na uczestnictwo w wyścigu tylko
tym zawodnikom, których tożsamość została sprawdzona i,
których łódź wyposażenie, odzież, numer startowy i numer
osobisty są zgodne z regulaminem. Sprawdzą oni również
obecność obcych substancji na łodzi oraz wszelkie zabronione
urządzenia;
c) w przypadku nie stawienia się łodzi na kontroli ID przed rozpoczęciem
wyścigu, Sędzia, który przewodzi grupie kontrolerów ID,
powiadamia o tym Sędziego Głównego
7.1.9. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie i zapowiedzi M.P.
stosuje się odpowiednio przepisy podane w poprzednich częściach
niniejszego regulaminu.
(…)

7.2.2. Zgłoszenia do regat centralnych należy dokonać tylko za
pośrednictwem
systemu
zgłoszeń
dostępnego
na
stronie
http://pzkaj.domtel-sport.pl.

ROZDZIAŁ 7
RAMOWY REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI

Punkt 7.5. System zaliczania osad do półfinałów i finałów
Aktualizacja systemów kwalifikacji a dokładniej poprawności zapisu systemu awansu do kolejnej
rundy. Są to poprawki piśmiennicze nieścisłoci, które znalazły się w Regulaminie. Podczas regat
wszystkie kwalifikacje są na bieżąco sprawdzane przez sędziego pracującego w komisji
sędziowkiej.
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ROZDZIAŁ 8
INSTRUKCJA DLA ORGANIZATORÓW REGAT KAJAKOWYCH
Jest to rozdział, który znajdował się w przepisach i został usunięty z Regulaminu wyścigów
kajakarstwa klasycznego, który został zatwierdzony przez Zarząd PZKaj. w 2019 roku.
Kolegium Sędziów PZKaj. widzi zasadność ponownego umieszczenia Rozdziału 8
w Regulaminie wyścigów kajakarstwa klasycznego gdyż stanowi to drogowskaz przy organizacji
regat, zarówno rangi terenowej jak i centralnej.
A. Czynności przygotowawcze
B. Wstępne czynności komisji organizacyjnej
C. Bezpośrednie czynności przygotowawcze
D. Przygotowawcze czynności techniczne i ubezpieczające

ROZDZIAŁ 9
WZORY DRUKÓW
W rozdziale tym znajdują się wszystkie druki wykorzystywane zarówno przez trenerów,
kierowników drużyn jak i sędziów i organizatorów regat.
Wykaz druków:
1. Wzór nr 1 – Zgłoszenie
2. Wzór nr 2 – Lista startowa
3. Wzór nr 3 – zmiana/skreślenie osady
4. Wzór nr 4 – Protest
5. Wzór nr 5 – Odwołanie
6. Wzór nr 6 – Pokwitowanie
7. Wzór nr 7 – Dogłoszenie
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CZĘŚĆ II
Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kajakowego prezentuje Harmonogram składania
wniosków o zmianę w regulaminie, który ma za zadanie usystematyzować pracę nad każdym
regulaminem, planując czas na zgłaszanie uwag, konsultacje, analizę i wprowadzanie
ostatecznych rozwiązań.

Przyszły sezon

Obecny sezon

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW
O ZMIANĘ W REGULAMINIE

maj – październik

Konsultacje o potrzebach zmian w regulaminie
ze wszystkimi zainteresowanymi stronami
(np.: zawodnicy, trenerzy, sędziowie)

listopad

Zgłaszanie propozycji zmian w regulaminie do:
Kolegium Sędziów PZKaj., Rady Trenerów,
Pionu Szkoleniowego PZKaj., Członków
Zarządu PZKaj.

grudzień – styczeń

Analiza wszystkich propozycji przez KS PZKaj.
oraz przeprowadzenie dodatkowych
konsultacji.

luty

Aktualizacja regulaminu, przygotowanie
dokumentu do głosowania.

marzec

Głosowanie Zarządu PZKaj. nad zmianami
w Regulaminie.
Publikacja i wejście w życie zatwierdzonych
zmian w przepisach.
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Ponadto Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kajakowego zatwierdziło Harmonogram
współpracy Sędzia – Przewodniczący OKS – Kolegium Sędziów PZKaj., w którym
zaplanowane są czynności na przestrzeni sezonów, jak sama nazwa wskazuje, współpracy
S-P OKS-KS PZKaj.

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY
Sędzia – Przewodniczący OKS – Kolegium Sędziów PZKaj.

Obecny sezon

kwiecień –
październik

listopad

Sędzia:
• aktywny udział sędziego na zawodach rangi terenowej, centralnej i
międzynarodowej,
• zdobywanie doświadczenia;
• aktywny udział w pracach komisji sędziowskich w okręgu.
Przewodniczący OKS:
• nadzór nad sędziami w okręgu nominowanymi na regaty/turnieje rangi centralnej;
• współpraca z sędziami z okręgu na regatach/turniejach w okręgu.
KS:
• weryfikacja składów osobowych regat/turniejów centralnych;
• nadzór nad prawidłowością pracy sędziów;
• stały kontakt z Przewodniczącymi OKS;
• przeprowadzanie egzaminów;
• weryfikacja dokumentacji zawodów;
• sprawy bieżące.
Sędzia:
• aplikacja na podwyższenie klasy do Przewodniczącego OKS i w EPS;
• przesyłanie do Przewodniczącego OKS propozycji zmian w regulaminie.
Przewodniczący OKS:
• weryfikacja dokumentacji sędziego aplikującego na podwyższenie klasy,
potwierdzenie złożenia wniosku do KS;
• przesłanie do KS PZKaj. sprawozdania z działalności OKS za okres grudzień
poprzedni sezon – listopad obecny sezon,
• przesłanie do KS PZKaj. propozycji obsad regat centralnych;
• po weryfikacji merytorycznej, przesyłanie propozycji zmian w regulaminach.
KS:
• przesyłanie sprawozdania przez członków KS PZKaj.
• kontynuacja realizacji zadań.
KS:
•
•

Kolejny sezon

grudzień styczeń

•
•

weryfikacja kandydatur na podwyższenie klasy;
analiza propozycji Przewodniczących OKS dot. sędziów aplikujących do składów
osobowych na regaty centralne;
publikacja Sędziów Głównych oraz składów Jury na regaty/turnieje centralne;
analiza propozycji zmian w regulaminie.

KS:
•
•

luty-marzec

publikacja składów osobowych regat centralnych;
przesłanie informacji dotyczących ewentualnych zmian w regulaminie oraz
regulacji zatwierdzonych przez Zarząd PZKaj. mających wpływ na
przeprowadzenie regat/turniejów.
Przewodniczący OKS:
• przed pierwszymi zawodami przeprowadzenie doszkolenia sędziów z okręgu.
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