Regulamin
XIV OSK Pilica Zachwyca im. Doroty Ambroziak
Grand Prix PZK 2020
11–13.09.2020 r.

1. Impreza należy do cyklu Grand Prix PZK 2020 i składa się z trzech punktowanych konkurencji:
odcinka limitowanego czasem, slalomu na canoe oraz półmaratonu kajakowego.
2. Na spływie prowadzona będzie punktacja indywidualna w kategoriach zgłoszonych do
półmaratonu kajakowego. W punktacji imprezy biorą udział wszyscy zweryfikowani uczestnicy.
3. Przewidziane są następujące kategorie osad:
a. T-1 K i M
b. T-2 K, M i Mix
c. C-2 K, M i Mix
Kategoria jest klasyfikowana w przypadku zgłoszenia się 4 osad. Osady nietworzące pełnej
kategorii mogą decyzją 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 itd.).
4. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprezy oraz obiektywne ustalenie
kolejności miejsc zajętych przez uczestników.
5. Aby zgłosić się na spływ, należy wypełnić kartę zgłoszeń dostępną na stronie klubu
www.amberklub.pl oraz własnoręcznie podpisać oświadczenie na niej zawarte.
6. Każda zweryfikowana osada otrzyma naklejkę z numerem startowym, którą należy nakleić na
kajak lub canoe, na lewej burcie. Numer ten należy ustnie zgłosić sędziemu na starcie i mecie.
Zgłoszenie numeru uznaje się za dokonane, gdy sędzia powtórzy usłyszany numer.
7. W trakcie płynięcia uczestnicy muszą mieć prawidłowo założone kamizelki asekuracyjne lub
ratunkowe.
8. Impreza odbywa się na zasadach koleżeńskiej rywalizacji, w duchu zasady fair play.
9. Wszelkie spory rozstrzyga Jury powołane na czas spływu.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 w Polsce zobowiązuje się wszystkich uczestników
imprezy do przestrzegania wszelkich ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z rozporządzeń
Rady Ministrów.

Regulamin półmaratonu na dystansie 20 km (sobota, 12.09.2020 r.)
1. W konkurencji osady mogą startować na własnym sprzęcie.
2. Półmaraton odbywa się na rzece Pilicy (start: Przystań miejska, ul. PCK w Tomaszowie
Mazowieckim) i nie obejmuje przenosek, a pokonywanie trasy półmaratonu z przenoszeniem lub
przewożeniem łódki jest zabronione.
3. O zajętym miejscu w klasyfikacji, z uwzględnieniem kategorii osady zgłoszonej podczas
weryfikacji, decyduje czas uzyskany po przepłynięciu dystansu 20 km, meta w Inowłodzu
(Przystań Inowłódz).
4. Zabroniona jest wymiana łodzi na trasie półmaratonu.
5. Można zamieniać się miejscami w ramach jednej załogi w tej samej osadzie (w przypadku osad
dwuosobowych).
6. Pomoc zawodnikowi z zewnątrz jest dozwolona jedynie w szczególnych przypadkach i nie może
mieć bezpośredniego wpływu na skrócenie czasu płynięcia osady.
7. Dozwolona jest pomoc wzajemna między zawodnikami.
Za miejsce zajęte w półmaratonie osadzie przyznawane są punkty wliczane do punktacji indywidualnej:
I miejsce
100 pkt.
IX miejsce
29 pkt.
II miejsce
80 pkt.
X miejsce
26 pkt.
III miejsce
60 pkt.
XI miejsce
24 pkt.
IV miejsce
50 pkt.
XII miejsce
22 pkt.
V miejsce
45 pkt.
XIII miejsce
20 pkt.
VI miejsce
40 pkt.
XIV miejsce
18 pkt.
VII miejsce
36 pkt.
XV miejsce
16 pkt.
VIII miejsce
32 pkt.
Za każde następne miejsce o 1 pkt. mniej.

Regulamin slalomu na canoe (niedziela, 13.09.2020 r.)
1. W konkurencji uczestnicy startują na kanadyjkach dostarczonych przez organizatora.
2. Uczestnicy startują w kategoriach zgłoszonych wcześniej do półmaratonu.
3. Każda startująca osada zakłada numer startowy, który powinien być widoczny i możliwy
do odczytania przez sędziego.
4. Uczestnicy mają za zadanie pokonanie wyznaczonego (za pomocą bojek) odcinka trasy w
odpowiedni sposób, podany przez sędziego przed startem (cała trasa widoczna z brzegu).
5. O miejscu decyduje czas, w jakim zostanie pokonana trasa, do którego doliczane będą
sekundy karne w przypadku:
a. potrącenia bojki – 10 s
b. napłynięcia na bojkę – 20 s
c. opłynięcia bojki z nieprawidłowej strony – 30 s
d. ominięcia bojki – 50 s
6. Zawodnicy mają obowiązek płynięcia w prawidłowo założonych kamizelkach asekuracyjnych lub
ratunkowych.
7. W konkurencji obowiązuje limit czasu, który zostanie podany przed jej otwarciem. Po
przekroczeniu limitu czasu osada ma obowiązek opuścić trasę.

Za miejsce zajęte w slalomie osadzie przyznawane są punkty wliczane do punktacji indywidualnej:
I miejsce
50 pkt.
VI miejsce
28 pkt.
II miejsce
45 pkt.
VII miejsce
25 pkt.
III miejsce
40 pkt.
VIII miejsce
22 pkt.
IV miejsce
36 pkt.
IX miejsce
20 pkt.
V miejsce
32 pkt.
X miejsce
18 pkt.
Za każde następne miejsce o 1 pkt. mniej.

Regulamin odcinka limitowanego czasem (niedziela, 13.09.2020 r.) – 22 km
1. W konkurencji osady mogą startować na własnym sprzęcie.
2. Trasa konkurencji to 22-kilometrowy odcinek rzeki Pilicy z Inowłodza do Domaniewic.
3. Konkurencję uznaje się za zaliczoną, gdy osada wpłynie na metę w Domaniewicach w limicie
czasowym 4:30 do 5:00 godzin od startu w Inowłodzu.
4. Obowiązuje zakaz wyprzedzania pilota początkowego i pozostawania za pilotem końcowym. Za
zaliczenie konkurencji doliczane jest 20 pkt. do punktacji indywidualnej.
5. Za spóźnienie na metę:
– do 10 minut – 5 pkt. karnych
– w przedziale 10–20 min – 10 pkt. karnych
– w przedziale 20–30 min – 20 pkt. karnych
– powyżej 30 min – 30 pkt. karnych

Regulamin konkurencji dodatkowej – slalom na SUP (12.09.2020 r.)
1. Konkurencja odbywać się będzie na mecie półmaratonu w Inowłodzu. Jej wynik nie będzie
wliczany do punktacji indywidualnej spływu.
2. Kategorie: SUP-1 K i M
3. Sprzęt – deskę Stand Up Paddle z wiosłem – zapewnia organizator.
4. Uczestnicy mają za zadanie pokonanie wyznaczonego (za pomocą bojek) odcinka trasy w
odpowiedni sposób, podany przez sędziego prowadzącego konkurencję (cała trasa widoczna z
brzegu).
5. O miejscu w konkurencji decyduje poprawność i czas pokonania trasy.
6. Do czasu doliczane będą punkty karne w przypadku:
a. potrącenia bojki – 10 s
b. napłynięcia na bojkę – 20 s
c. opłynięcia bojki z nieprawidłowej strony – 30 s
d. ominięcia bojki – dyskwalifikacja w konkurencji

Regulamin konkurencji dodatkowej dla dzieci (12.09.2020 r.) ‒ slalom
1. Slalom prowadzony będzie w 3 kategoriach wiekowych: 6–9 lat, 10–13 lat, 14–16 lat, z podziałem
na chłopców i dziewczynki.
2. Zawodnik po komendzie startowej ma za zadanie założyć prawidłowo kamizelkę asekuracyjną,
następnie wsiąść do kajaka, przepłynąć kajakiem w jak najkrótszym czasie trasę „ósemki”
wyznaczonej rozstawionymi w odległości ok. 15 m od siebie bojkami, następnie dopłynąć do
mety wyznaczonej bojkami na wodzie.
3. Konkurencja odbywa się na jednakowym kajaku oraz wiośle dostarczonym przez organizatora.

Punktacja
Punktacja indywidualna jest sumą punktów zdobytych przez osady we wszystkich konkurencjach
(półmaraton, slalom na canoe, OLC). Od tej sumy odejmuje się punkty karne za:
– płynięcie bez kamizelki – 10 pkt.
– wykluczenie osoby ze spływu – 100 pkt.
– nieprzestrzeganie postanowień regulaminu – do -100 pkt.
W przypadku zdobycia przez dwie lub więcej osad jednakowej liczby punktów o miejscu decyduje średnia
wieku osady: gdy przekracza 35 lat, wyższe miejsce przyznawane jest osadom starszym, w przypadku
średniej poniżej 35 lat wyższe miejsce zajmują osady młodsze. Jeśli osady reprezentują różne kategorie
wiekowe (>35 lat i <35 lat), o wyższym miejscu decyduje wyższa średnia wiekowa.

Nagrody
1. Trzy najlepsze osady w punktacji indywidualnej w każdej kategorii otrzymują puchary.
2. Trzy najlepsze osady w każdej konkurencji: półmaraton oraz slalom na canoe otrzymują medale.
3. Wśród uczestników biorących udział we wszystkich konkurencjach będą rozlosowane nagrody
rzeczowe.

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. Komandor ma prawo wykluczenia z imprezy osób, które nie podporządkują się niniejszemu
regulaminowi bez obowiązku zwrotu wpisowego.
3. Uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność za powierzony im sprzęt i zobowiązani są do pokrycia
kosztów szkód, które wyrządzili.
4. Organizator nie odpowiada za sprzęt oraz rzeczy uczestników, które zostaną zgubione lub
skradzione.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez
uczestników w czasie trwania imprezy.
6. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych mogących zagrażać zdrowiu lub życiu
uczestników organizator ma prawo przerwać lub odwołać imprezę, a koszty poniesione przez
uczestników nie będą zwracane.
7. Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów niż cele związane z
organizacją imprezy. Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy AMBER.
8. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie po 3.09.2020 r. wpisowe nie będzie zwracane.
9. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje sędziemu głównemu.
10. W przypadkach nieopisanych w regulaminie obowiązują odpowiednie regulaminy PZK.
11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu imprezy.
12. Protesty rozpatruje 3-osobowe Jury składające się z: obserwatora imprezy GP z ramienia Komisji
Kajakarstwa dla Wszystkich PZK, przedstawiciela organizatora i przedstawiciela uczestników.
Wadium przy składaniu protestu wynosi 100 PLN i będzie zwracane przy pozytywnym
rozpatrzeniu wniosku. Protesty przyjmowane są w biurze spływu do 1 godz. po zakończeniu
konkurencji i do 1 godz. po wywieszeniu wyników klasyfikacji generalnej.

