
REGULAMIN XII„WARTA CHALLENGE 2012” Grand Prix PZK 
 
1. Impreza należy do cyklu Grand Prix PZK i składa się z dwóch części: maratonu (MK) oraz wyścigu 
(WK). Do wyników Grand Prix zaliczana jest punktacja indywidualna całej imprezy. 

2. Na spływie prowadzona będzie punktacja indywidualna i drużynowa. 

3. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprezy oraz obiektywne ustalenie 
kolejności miejsc zajętych przez uczestników i drużyny. 

4. W punktacji imprezy biorą udział wszyscy zweryfikowani uczestnicy. 

5. Płynący z przodu członek załogi musi mieć poprawnie założony numer startowy. Numer ten należy 
ustnie zgłosić sędziemu na starcie i mecie oraz na punktach kontrolnych podczas maratonu. 
Zgłoszenie numeru uznaje się za dokonane, gdy sędzia powtórzy usłyszany numer. 

6. Przed maratonem potwierdzony zostanie stan zdrowia uczestników. 

 
I KATEGORIE: 
 

1. Uczestnicy startują w następujących kategoriach: 

T-1 – kajaki turystyczne - K, M 

T-2 – kajaki turystyczne - K, M, Mix 

C-2 – canoe turystyczne – M, Mix 

2. Kategorię tworzy się w przypadku zweryfikowania minimum 4 osad. 

3. Osady nietworzące pełnej kategorii mogą na wniosek Sędziego Głównego zostać dołączone do kategorii 
wyższej (T-1 K do T-1 M, T-2 K do T-2 Mix, T-2 Mix do T-2 M, itp.). 

 
 
II REGULAMIN MARATONU: 
 

1. Start z wody w kolejności ustalonej przez Sędziego Startera. 

2. Pierwszy odcinek maratonu (Pogorzelica / Nowa Wieś Podgórna - Gogolewo) jest obowiązkowy 

3. Za udział w maratonie osadzie przyznawane są punkty wliczane do punktacji indywidualnej i drużynowej:  

- za pokonanie pierwszego odcinka – 25 pkt.,  

- za pokonanie dwóch odcinków – 50 pkt.,  

- za pokonanie trzech odcinków – 75 pkt.,  

- za pokonanie całego maratonu – 100 pkt. 

4. Uczestnicy płyną w dowolnie wybranych kategoriach łodzi i składach osad. W trakcie maratonu mogą 
zmieniać składy osad. 

5. Członkom osady przypływającej na punkty kontrolne lub metę po ich zamknięciu nalicza się 1 pkt. Ujemny za 
każdą rozpoczętą minutę spóźnienia 

6. Informacje dodatkowe dotyczące maratonu: 

• na punkt kontrolny i metę można przybyć wcześniej. 

• na punktach kontrolnych może nastąpić podniesienie osady z wody. 

• nie ma obowiązku zatrzymywania się na punkcie kontrolnym 

• decyzję o podnoszeniu osady z wody podejmuje zainteresowana osada, sędzia lub organizator 

• osada jest zobowiązana do podporządkowania się takiej decyzji sędziego lub organizatora, w przeciwnym 
razie zostaje wykluczona z imprezy 

• podnoszenie osad z wody może nastąpić w trzech miejscach: Gogolewo, Śrem, Puszczykowo w wyznaczonych 
przedziałach czasowych. Przedziały czasowe mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji na trasie maratonu 

• maraton można przerwać na każdym z wyznaczonych punktów kontrolnych. Istnieje możliwość 
kontynuowania maratonu od następnego punktu kontrolnego, na który uczestnik wraz ze sprzętem zostanie 
przewieziony. 



 
 
 

III REGULAMIN WYŚCIGU: 
 

1. Trasa wyścigu to 5-kilometrowy odcinek Warty i Cybiny dookoła Ostrowa Tumskiego. 

2. Start z wody, oddzielnie dla każdej łodzi, w odstępach czasowych ustalonych przez Sędziego Startera. 

3. O kolejności w wyścigu decyduje czas pokonania trasy, mierzony z dokładnością do 0,1 sekundy. 

4. Uczestnicy pod karą dyskwalifikacji płyną w kamizelkach, w zweryfikowanych wcześniej kategoriach łodzi i 
składach osad. 

5. Limit czasowy dla wyścigu wznosi 75 minut. 

6. Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest wzięcie udziału w maratonie 16.06 r. 

7. Za miejsce w wyścigu osadzie przyznawane są punkty wliczane do punktacji indywidualnej i drużynowej: 
 

za I miejsce         + 100 pkt. 
za II miejsce      +  80 pkt. 
za III miejsce      +  60 pkt. 
za IV miejsce     +  50 pkt. 
za V miejsce      +  45 pkt. 

za VI miejsce      +  40 pkt. 
za VII miejsce      +  36 pkt. 
za VIII miejsce     +  32 pkt. 
za IX miejsce      +  29 pkt. 
za X miejsce        +  26 pkt. 

za XI miejsce      +  24 pkt. 
za XII miejsce      +  22 pkt. 
za XIII miejsce     +  20 pkt. 
za XIV miejsce      +  18 pkt. 
za XV miejsce     +  16 pkt. 

 

za każde następne         1 pkt mniej. 

8. Wyścig może odbyć się na jednakowym sprzęcie dostarczonym przez organizatora dla wybranych lub 
wszystkich zweryfikowanych kategorii łodzi. 

9. Udział w wyścigu nie jest obowiązkowy. 

 
IV PUNKTACJA INDYWIDUALNA: 

1. Punktacja indywidualna jest sumą punktów zdobytych w maratonie oraz w wyścigu. 

2. Punktację indywidualną prowadzi się oddzielnie dla każdej utworzonej kategorii łodzi. 

 
V PUNKTACJA DRUŻYNOWA: 
 

1. W punktacji drużynowej biorą udział drużyny, które zgłosiły minimum 3 osady. 

2. Punktacja drużynowa będzie prowadzona w przypadku weryfikacji minimum 4 drużyn.  

3. O kolejności drużyn decyduje suma punktów zdobytych przez najlepszą osadę w każdej kategorii łodzi w 
wyścigu oraz suma punktów zdobytych w maratonie. 

4. Od ww. sumy odejmuje się punkty za:  

- wykluczenie z imprezy członka drużyny  -100 pkt. 

- dyskwalifikację każdej osady drużyny  -100 pkt. 

5. Każda drużyna otrzymuje ponadto +1 pkt. za każdą zweryfikowaną osobę, ale nie więcej niż +20 pkt. 

KILOMETRY: LOKALIZACJA PUNKTÓW KONTROLNYCH: PRZEDZIAŁY CZASOWE: 

rzeki trasy start i meta podnoszenia brzeg (strona) start i meta podnoszenia 

342  Pogorzelica   P. prom 700 – (715)  

313   29  Gogolewo L. pomost   1030 – 1100 

292   50  Śrem P. przystań wodna  1330 – 1400 

263   79  Puszczykowo L. przystań wodna  1700 – 1730 

242 100 Poznań  P. port - 2000  



VI NAGRODY: 
 

1. Trzy najlepsze drużyny w klasyfikacji drużynowej otrzymują puchary. 

2. Trzy najlepsze osady w każdej kategorii otrzymują: 

- za wyścig medale 
- za zwycięstwo w klasyfikacji indywidualnej puchary oraz nagrody rzeczowe. 

 
VII PROTESTY: 
 

1. Nie podlegają oprotestowaniu decyzje sędziego startera dotyczące prawidłowości startu oraz sędziego 
celowniczego dotyczące kolejności osad na mecie. 

2. Protesty dotyczące pozostałych decyzji sędziów należy składać pisemnie do sędziego głównego najpóźniej w 
ciągu 1 godziny od zakończenia konkurencji. 

3. Wraz z protestem należy wpłacić vadium w wysokości 200 zł, które podlega zwrotowi w razie uznania 
protestu. 

 
VIII Postanowienia końcowe: 
 

1. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność 
ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki nad nimi osoby dorosłe. 

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika w 
czasie trwania imprezy. 

3. Komandor ma prawo wykluczenia z imprezy osób, które nie podporządkowują się niniejszemu regulaminowi 
bez obowiązku zwrotu wpisowego. 

4. Ze względu na warunki pogodowe lub bezpieczeństwo uczestników komandor może zmienić, skrócić, a nawet 
odwołać poszczególne etapy imprezy bez obowiązku zwrotu wpisowego. 

5. Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów niż cele związane z organizacją 
imprezy. 

6. W przypadkach nieopisanych w regulaminie obowiązują Regulamin Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego PZK 
oraz Regulamin Maratonu PZK. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i zmiany programu imprezy. 


