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2

IZ

PROGRAM
LXXIV Miêdzynarodowego Sp³ywu Kajakowego
im. Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu
Termin: 04 - 07.06.2015 r.
Trasa:
Nowy Targ - Sromowce Wy¿ne - Kroœcienko n/D - £¹cko (Jazowsko) - 70 km
Kierownictwo Sp³ywu:
Komandor
V-ce Komandor
Sêdzia G³ówny
Kierownik Trasy (v-ce Komandor)
Kierownik Techniczny
Radio Sp³ywu
Lekarz
Kierownik Biura
Kasjer

-

Zbigniew Mizerek
Andrzej Goszty³a
El¿bieta Jaworska
Tadeusz Leñko
Andrzej W³osik
Czes³aw Klimaszewski
Marek Pelc
Urszula Malec
Dorota Klimaszewska

Program:
03.06.2015 r. (œroda) – Kroœcienko n/Dunajcem – BIWAK STA£Y
Biwak sta³y zlokalizowany jest w Kroœcienku n/D przy ul. Zdrojowej – „Cypel”.
Pole biwakowe udostêpnione bêdzie od godziny 14.00 w dniu 03.06.2015 r.
do godz. 12.00 w dn. 07.06.2015 r.
16.00 - 23.00 - weryfikacja uczestników

04.06.2015 r. (czwartek) – I etap Nowy Targ – Mizerna 23 km
9.00 - 11.30 - dalsza weryfikacja uczestników w Nowym Targu
10.30 - 11.00 - przewóz uczestników z Kroœcienka n/D do Nowego Targu
UWAGA! Organizator nie przewozi kajaków i sprzêtu z biwaku
w Kroœcienku n/D do Nowego Targu na start
11.45 - odprawa Sêdziego G³ównego z kierownikami dru¿yn
12.30 - uroczyste otwarcie LXXIV MSKnD
13.30 - 14.45 - start do I etapu Odcinka Limitowanego Czasem (OLC) - 23 km
15.00 - 18.00 - meta OLC w Mizernej
(W przypadku z³ych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeñ organizator mo¿e
zakoñczyæ etap za mostem w Hubie - przed jeziorem Czorsztyñskim)
15.30 - 18.15 - przewóz uczestników na biwak do Kroœcienka n/D oraz przewóz kajaków
uczestników sp³ywu na parking kajakowy do Sromowiec Wy¿nych.
20.30 - biwak - Prelekcja. Wymiana doœwiadczeñ kajakowych.
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Na odcinku I etapu na wniosek WOPR i organizatorów zabrania siê
przep³ywania przez jazy oraz stopnie wodne znajduj¹ce siê na trasie sp³ywu.
Kajaki nale¿y przenieœæ.
Po wyp³yniêciu na Zalew Czorsztyñski nale¿y p³yn¹æ lew¹ stron¹
blisko brzegu do miejscowoœci Mizerna.

05.06.2015 r. pi¹tek – II etap Sromowce Wy¿ne – Kroœcienko n/D 22 km
8.00 - przewóz uczestników z biwaku w Kroœcienku n/D do Sromowiec Wy¿nych
9.00 - 10.00 - start do wyœcigu indywidualnego (ok. 9 km)
Sromowce Wy¿ne – Sromowce Ni¿ne
10.00 - 11.00 - start dla pozosta³ych uczestników sp³ywu
10.30 - 15.30 - Wycieczka w Pieniny - dla osób towarzysz¹cych - etap 1 (z przewodnikiem)
12.00 - 15.00 - meta w Kroœcienku n/D
16.00 - 19.00 - slalom kajakowy
19.00 - 20.00 - zg³oszenia dru¿yn do Wyœcigu o Puchar im. T. Pilarskiego
20.30 - Program artystyczny przy ognisku. Konkursy.

06.06.2015 r. sobota – III etap Kroœcienko n/D – £¹cko (Jazowsko) 25 km
9.00 - start do Dru¿ynowego Wyœcigu o Puchar im. T. Pilarskiego na trasie
Kroœcienko n/D – Wietrznice (13 km)
10.00 - 11.30 - start dla pozosta³ych uczestników sp³ywu
10.30 - 15.30 - Wycieczka w Pieniny - dla osób towarzysz¹cych - etap 2 (z przewodnikiem)
11.00 - 16.00 - meta w £¹cku (Jazowsku)
11.00 - 16.00 - przewóz uczestników na biwak do Kroœcienka n/D
19.00 - uroczyste zakoñczenie LXXIV Miêdzynarodowego Sp³ywu Kajakowego
im. T. Pilarskiego na Dunajcu

W miejscowoœci Wietrznice przy przep³ywaniu przez stary tor kajakowy,
nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ.

07.06.2015 r. (niedziela) – Kroœcienko n/Dunajcem
10.00 - 12.00 - Rozwi¹zanie LXXIV MSKnD
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REGULAMIN
LXXIV Miêdzynarodowego Sp³ywu Kajakowego
im. Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu
1. Warunki uczestnictwa:
Ka¿dy uczestnik powinien
- Posiadaæ umiejêtnoœci p³ywania wp³aw i doœwiadczenie w uprawianiu kajakarstwa
na rzekach górskich.
- Mieæ ukoñczone 18 lat. Osoby niepe³noletnie mog¹ startowaæ za pisemn¹ zgod¹
rodziców pod opiek¹ osoby doros³ej w kajaku 2-osobowym.
- Dokonaæ op³aty wpisowego.
- Posiadaæ Kartê Uczestnictwa ze zdjêciem wydan¹ przy weryfikacji. Karta uczestnictwa
bez zdjêcia wa¿na tylko z dowodem to¿samoœci (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja).

2. Sprzêt:
Uczestnicy zobowi¹zani s¹ posiadaæ niezatapialny sprzêt p³ywaj¹cy, kamizelki asekuracyjne
lub ratunkowe odpowiednie do masy cia³a. Ponadto zaleca siê u¿ywanie fartuchów i kasków
(w slalomie obowi¹zkowo).

3. Wpisowe (op³aty):
do 15 maja 2015 r – I Termin - 110 z³/os.
po 15 maja 2015 r – II Termin - 125 z³/os.
- Kaucja za numer startowy wynosi - 20 z³/numer
- Dla osób towarzysz¹cych op³ata za korzystanie z biwaków - 35 z³
- Za wjazd samochodem na teren biwaku - 20 z³ + przyczepa 10 z³ (za ca³y okres sp³ywu)
Wp³at nale¿y dokonywaæ na konto Organizatora:

Bank PKO BP S.A. Oddzia³ I w Krakowie
nr 55 1020 2892 0000 5602 0165 7386
lub w kasie sp³ywu przy weryfikacji w Kroœcienku n/Dunajcem i Nowym Targu

4. Zg³oszenia:
Zg³oszenia dokonujemy na „Karcie zg³oszenia”, któr¹ wraz z kserokopi¹ dowodu wp³aty
wpisowego nale¿y odes³aæ na adres:
Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Kajakowej „DUNAJEC”
ul. Ksiêcia Józefa 24a, 30-206 Kraków lub na e-mail: stirk@vp.pl
Uczestnicy mog¹ zg³aszaæ siê do Biura Sp³ywu w dniu 03.06.2015 r.
od godz.16.00 do godz. 23.00 na polu biwakowym w Kroœcienku n/Dunajcem
W dniu 04.06.2015 r. dalsze przyjmowanie uczestników sp³ywu w godz. od 9.00 do 11.30
w Nowym Targu w Biurze Sp³ywu obok boiska pi³karskiego.

5. Weryfikacja:
Zg³aszaj¹cy siê zostaje uczestnikiem z chwil¹ osobistego dokonania weryfikacji.
Do weryfikacji niezbêdne s¹ dokumenty:
- dowód osobisty,
- dowód wp³aty wpisowego,
- pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udzia³ osoby niepe³noletniej,
w przypadku objêcia nad ni¹ opieki przez osobê trzeci¹,
- zalecane zdjêcie o wym. 35x40 mm (nieobowi¹zkowo).

Warunkiem przebywania na polu namiotowym wynajêtym przez organizatora jest
posiadanie przez:
a. Uczestnika Sp³ywu - Karty Uczestnictwa, wydanej podczas weryfikacji
b. Osoby towarzysz¹cej - identyfikatora (opaska na rêce) wydanego po wniesieniu op³aty
c. Osoby zmotoryzowanej - zezwolenia na wjazd.
Zapowiadamy regularne kontrole osób przebywaj¹cych
na polu namiotowym w Kroœcienku n/D podczas sp³ywu
oraz kontrole przy wp³ywaniu na teren Pieniñskiego Parku Narodowego

6. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom posiadaj¹cym
Kartê Uczestnictwa
-

transport kierowców na trasie sp³ywu,
przewóz kajaków w wyznaczonych relacjach,
miejsce biwakowe na polu namiotowym,
posi³ek na mecie ka¿dego etapu,
bilety do Pieniñskiego Parku Narodowego
pami¹tki sp³ywowe,
medale dla zwyciêzców punktacji indywidualnej,
puchary w punktacji dru¿ynowej,
ubezpieczenie NW,
doraŸn¹ pomoc medyczn¹ w czasie trwania sp³ywu,
wklejki do ksi¹¿eczek OT PZKaj – TOK PTTK.

7. Obowi¹zki uczestników:
Ka¿dy uczestnik sp³ywu zobowi¹zany jest do:
- przestrzegania Regulaminu Sp³ywu oraz zarz¹dzeñ Kierownictwa Sp³ywu,
- posiadania Karty Uczestnictwa - równie¿ w trakcie p³yniêcia,
- udzielania pomocy innym,
- stosowania siê do poleceñ Policji, Stra¿y Granicznej, ratowników WOPR
i osób ochraniaj¹cych uczestników oraz ich mienie,
- posiadania niezbêdnego wyposa¿enia osobistego i biwakowego,
- pokrycia wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych,
- przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeñstwa na wodzie i przepisów
przeciwpo¿arowych,
- przestrzegania ciszy nocnej,
- przestrzegania zakazu spo¿ywania alkoholu na wodzie i nadu¿ywania alkoholu
podczas trwania ca³ego sp³ywu.

Zaleca siê, aby ka¿da dru¿yna posiada³a w³asn¹ apteczkê i reperaturkê.
Uwaga: uczestników obowi¹zuje bezwzglêdny nakaz p³yniêcia w kamizelkach
asekuracyjnych lub ratunkowych odpowiednich do masy cia³a (pod groŸb¹
dyskwalifikacji w sp³ywie), a p³yn¹cy z przodu cz³onek za³ogi musi posiadaæ
za³o¿ony numer startowy.
Udzia³ w slalomie obowi¹zkowo w kasku.
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Postanowienia koñcowe:
1. Uczestnicy bior¹ udzia³ w sp³ywie na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.
a. za osoby niepe³noletnie odpowiedzialnoœæ ponosz¹ ich prawni opiekunowie lub
upowa¿nione do opieki nad nimi osoby doros³e.
b. za osoby towarzysz¹ce odpowiedzialnoœæ ponosi uczestnik sp³ywu, któremu te
osoby towarzysz¹
2. Organizator nie bierze odpowiedzialnoœci za ewentualne straty materialne poniesione
przez uczestnika w czasie trwania sp³ywu.
3. Komandor ma prawo wykluczenia ze sp³ywu osób, które nie podporz¹dkowuj¹ siê
Regulaminowi Sp³ywu bez obowi¹zku zwrotu wpisowego.
4. Ze wzglêdu na warunki pogodowe lub bezpieczeñstwo uczestników Komandor mo¿e
zmieniæ, skróciæ, a nawet odwo³aæ poszczególne etapy sp³ywu, bez obowi¹zku zwrotu
wpisowego.
5. Dane osobowe uczestników nie bêd¹ wykorzystane do ¿adnych innych celów ni¿
zwi¹zanych z organizacj¹ imprezy.
6. Wydawanie kajaków z miejsca sk³adowania tylko na podstawie aktualnej
karty uczestnictwa.
7. Kierownictwo Sp³ywu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu
i zmiany programu sp³ywu w zale¿noœci od zaistnia³ej sytuacji.

Zarz¹d Stowarzyszenia informuje,
¿e w najbli¿szym czasie nast¹pi zmiana nazwy stowarzyszenia na:
Stowarzyszenie Organizatorów Turystyki i Rekreacji "Dunajec"
Pozosta³e dane jak:
adres, NIP, Nr konta, Sk³ad Zarz¹du pozostan¹ bez zmian.
O dok³adnym terminie zmiany poinformujemy oddzielnie.
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REGULAMIN PUNKTACJI SP£YWU

I. Cel regulaminu
Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeñstwa na trasie sp³ywu oraz obiektywne
ustalenie kolejnoœci miejsc zajêtych przez dru¿yny i uczestników poszczególnych konkurencji.

II. Postanowienia ogólne
1. W punktacji sp³ywu bior¹ udzia³ wszyscy zweryfikowani uczestnicy.
2. Uczestnicy zobowi¹zani s¹ startowaæ w wyœcigu indywidualnym, slalomie i w Dru¿ynowym Wyœcigu o Puchar im. Tadeusza Pilarskiego w osadach i kategoriach, w jakich zostali
zweryfikowani, pod kar¹ dyskwalifikacji z punktacji generalnej w sp³ywie
(dopuszcza siê jedynie w slalomie wymianê kajaka sportowego na turystyczny).
3. P³yn¹cy z przodu cz³onek za³ogi musi mieæ za³o¿ony numer startowy. Numer ten nale¿y
ustnie zg³aszaæ sêdziemu na starcie i mecie danego etapu. Zg³oszenie numeru uznaje siê
za dokonane, gdy sêdzia powtórzy us³yszany numer.
4. Uczestników obowi¹zuje bezwzglêdny nakaz p³yniêcia w kamizelkach asekuracyjnych
lub ratunkowych odpowiednich do masy cia³a, a podczas slalomu w kaskach w³asnych
lub dostarczonych przez organizatora.

III. Konkurencje
Podczas sp³ywu rozgrywane s¹ konkurencje:
1. Indywidualne
- wyœcig - zjazd
(OS)
- slalom
(SL)
- odcinek limitowany czasem (OLC)
2. Dru¿ynowe
- Dru¿ynowy Wyœcig o Puchar im. Tadeusza Pilarskiego

IV. Kategorie
1. Uczestnicy startuj¹ w nastêpuj¹cych kategoriach:
K-1 – kajaki wyczynowe, w tym zjazdowe
-M
T-1 – kajaki turystyczne (sztywne)
-KiM
T-2 – kajaki turystyczne (sztywne)
- K, M i Mix
F – kajaki turystyczne (sk³adane)
- open
C – kanadyjki
- open
2. Kategoriê tworzy siê w przypadku zg³oszenia minimum 4 osad. Osady nietworz¹ce pe³nej
kategorii mog¹ na wniosek Sêdziego G³ównego, jeœli wyra¿¹ na to zgodê, zostaæ do³¹czone
do kategorii wy¿szej (np. T-1 K do T-1 M, T-2 K do T-2 Mix itd.).
3. Sêdzia G³ówny w porozumieniu z Komandorem Sp³ywu mo¿e dopuœciæ do konkurencji
inne kategorie ³odzi.
4. Dopuszcza siê udzia³ w sp³ywie poza konkurencj¹ na innym sprzêcie p³ywaj¹cym
(np. na pontonach) po wczeœniejszym zakwalifikowaniu go przez Komisjê Sêdziowsk¹.
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V. Punktacja indywidualna
1. Punktacjê prowadzi siê oddzielnie dla ka¿dej kategorii, sumuj¹c punkty zdobyte
w poszczególnych konkurencjach sp³ywu.
2. Do punktacji indywidualnej zalicza siê punkty zdobyte w:
wyœcigu indywidualnym, slalomie i odcinkach limitowanych czasem (OLC) z wyj¹tkiem
etapu w dniu 06.06.2015 r., za który przyznawane s¹ jedynie punkty karne, jeœli osada
nie zmieœci siê w limicie czasu.
3. Zale¿nie od miejsca zajêtego w wyœcigu osada otrzymuje:
za I miejsce
+ 100 pkt.
za II miejsce
+ 95 pkt.
za III miejsce
+ 90 pkt.
za IV miejsce
+ 85 pkt.
za V miejsce
+ 80 pkt.
za ka¿de nastêpne
1 pkt. mniej
4. Zale¿nie od miejsca zajêtego w slalomie osada otrzymuje:
za I miejsce
+ 100 pkt.
za II miejsce
+ 96 pkt.
za III miejsce
+ 93 pkt.
za IV miejsce
+ 91 pkt.
za V miejsce
+ 90 pkt.
za ka¿de nastêpne
1 pkt. mniej
5. Za prawid³owe pokonanie odcinka limitowanego czasem osada uzyskuje +20 pkt.
a za opóŸnienie startu lub przyp³yniêcie po zamkniêciu mety do –100 pkt.
6. Za p³yniêcie bez kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych osada otrzymuje
do –100 pkt. za etap.
7. Osady, które nie ukoñczy³y danej konkurencji lub zosta³y w niej zdyskwalifikowane,
maj¹ prawo startu w pozosta³ych.
8. Dyskwalifikacja z punktacji nastêpuje po udowodnieniu zmiany sk³adu osady, zmiany
kategorii ³odzi (z wyj¹tkiem ³odzi sportowych w slalomie) lub ominiêcia fragmentu
trasy sp³ywu, a tak¿e za przep³yniêcie progów w Nowym Targu i Waksmundzie.
9. W przypadku zdobycia przez dwie lub wiêcej osad jednakowej liczby punktów w punktacji
generalnej o wy¿szym miejscu medalowym decyduje wy¿sza œrednia wiekowa osady.

VI. Punktacja dru¿ynowa
1. O kolejnoœci dru¿yn decyduje suma punktów zdobytych przez maksimum 10 najlepszych
osad dru¿yny w konkurencjach indywidualnych oraz punktów zdobytych w Dru¿ynowym
Wyœcigu o Puchar im. T. Pilarskiego. Dru¿ynê stanowi minimum 5 osad.
2. Od ww. sumy odejmuje siê punkty za:
- wykluczenie ze sp³ywu cz³onka dru¿yny
-100 pkt.
- dyskwalifikacjê w sp³ywie osady dru¿yny
-100 pkt.
- za opóŸnienie startu lub przyp³yniêcie po
zamkniêciu mety
- wszystkie punkty ujemne
3. Ka¿da dru¿yna otrzymuje ponadto 2 pkt. za ka¿d¹ osobê zg³oszon¹ w I terminie
(do 15.05.2015 r., decyduje data stempla pocztowego), 1 pkt. za zg³oszenie w II terminie
(po 15.05.2015 r.) maksymalnie 40 pkt.
4. Za Dru¿ynowy Wyœcig o Puchar im. T. Pilarskiego dru¿yna otrzymuje liczbê punktów
okreœlon¹ w regulaminie szczegó³owym konkurencji.
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VII. Regulamin wyœcigu indywidualnego (OS) – 05.06.2015 r. (pi¹tek),
start godz. 9.00 - 10.00
1. Tras¹ wyœcigu jest ok. 9-kilometrowy odcinek rz. Dunajec ze Sromowiec Wy¿nych
do Sromowiec Ni¿nych.
2. Start odbywa siê z brzegu, w grupach z³o¿onych maksimum z 5 osad, wg kolejnoœci
zg³oszeñ do wyœcigu, w odstêpach ustalonych przez Sêdziego G³ównego.
3. Wyznacza siê limit czasu przebywania na trasie wynosz¹cy 60 min, za przekroczenie
którego nastêpuje dyskwalifikacja w wyœcigu.
4. O kolejnoœci osad w wyœcigu decyduje czas pokonania trasy, mierzony z dok³adnoœci¹ do 0,1 s.
5. Pod kar¹ dyskwalifikacji w sp³ywie zabrania siê zmiany sk³adu osady i kategorii ³odzi.

VIII. Regulamin slalomu (SL) – 05.06.2015 r. (pi¹tek) godz. 16.00 - 19.00
1. Tras¹ slalomu jest ok. 200-metrowy odcinek Dunajca na wysokoœci pola namiotowego
w Kroœcienku, na którym ustawione bêd¹ ponumerowane bramki. Pomiar czasu
uruchamiany jest w momencie, gdy zawodnik przetnie liniê startu, co zasygnalizuje
sêdzia starter machniêciem czerwon¹ chor¹giewk¹.
2. Wyznacza siê limit czasu przebywania na trasie wynosz¹cy 3 min, po przekroczeniu
którego osada ma obowi¹zek opuœciæ trasê.
3. Osada mo¿e dokonaæ jednej próby przejazdu przez bramkê. Pokonywanie bramki
rozpoczyna siê w momencie, kiedy ³ódŸ, cia³o zawodnika b¹dŸ wios³o dotknie palika lub
g³owa zawodnika (w kajaku 2-osobowym jednego z zawodników) przetnie liniê bramki.
4. O kolejnoœci osad w slalomie decyduje wynik bêd¹cy sum¹ czasu przejazdu i punktów
karnych, przy za³o¿eniu, ¿e 1 pkt = 1 sekunda.
5. Punkty karne otrzymuje siê:
5 pkt. za przejazd poprawny z dotkniêciem jednego lub obydwu palików
30 pkt. za przejazd nieprawid³owy (ominiêcie bramki)
6. Pod kar¹ dyskwalifikacji w sp³ywie zabrania siê zmiany sk³adu osady i kategorii ³odzi
(z wyj¹tkiem ³odzi sportowych).
7. Zawodnicy startuj¹ w slalomie w kaskach w³asnych lub dostarczonych przez organizatora
8. Osada, która nie ukoñczy³a slalomu z powodu wywrotki na jego trasie, dostaje „punkty
pocieszenia”: za ka¿d¹ bramkê pokonan¹ bezb³êdnie - 2 pkt., za przejazd poprawny
z dotkniêciem jednego lub obu palików - 1 pkt.

IX. Regulamin odcinka limitowanego czasem (OLC)
1. Odcinek limitowany czasem jest konkurencj¹ obowi¹zkow¹, polegaj¹c¹ na pokonaniu
trasy etapu w taki sposób, aby wystartowaæ pomiêdzy otwarciem a zamkniêciem startu
i dop³yn¹æ do mety pomiêdzy jej otwarciem a zamkniêciem.
2. Etapy I, II, III (w ca³oœci) s¹ odcinkami limitowanymi czasem. Za prawid³owe pokonanie
etapu I i II ka¿da osada otrzymuje 20 pkt., w przypadku etapu III w dniu 06.06.2015 r.
uwzglêdniane s¹ tylko punkty karne za opóŸnienie startu lub mety.
3. Nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w OLC karane jest dyskwalifikacj¹ w sp³ywie.
4. Za opóŸnienie startu lub przyp³yniêcie po zamkniêciu mety osada mo¿e zostaæ ukarana
do 100 pkt. ujemnych.

X. Regulamin Dru¿ynowego Wyœcigu o Puchar im. Tadeusza Pilarskiego
– 06.06.2015 r. (sobota), godz. 9.00
1. Tras¹ wyœcigu jest ok. 13-kilometrowy odcinek rz. Dunajec z Kroœcienka do Wietrznic.
2. Wyœcig odbywa siê na sprzêcie i w sk³adzie osobowym zgodnym z weryfikacj¹ w MSKnD.
3. Zespó³ stanowi 5 osad z jednej dru¿yny, startuj¹cych w co najmniej 2 ró¿nych kategoriach,
posiadaj¹cych numery startowe zgodne z weryfikacj¹.

4. Zg³oszenia zespo³ów przyjmowane s¹ w dniu 05.06.2015 r. w godz. 19.00-20.00 w Biurze
Sp³ywu. Ka¿da dru¿yna mo¿e zg³osiæ jeden lub dwa zespo³y, przy czym do punktacji
dru¿ynowej zaliczany jest wynik lepszego z nich.
5. Start odbywa siê z brzegu, wspólnie dla ca³ego zespo³u, wg listy startowej podanej do
wiadomoœci w dniu 05.06.2015 r. ok. godz. 21.00.
6. Wyznacza siê limit czasu przebywania na trasie wynosz¹cy 75 min. Zespó³, którego co
najmniej jedna osada przekroczy limit, zostanie zdyskwalifikowany w konkurencji.
7. O kolejnoœci zespo³ów decyduje suma czasów pokonania trasy przez wszystkie osady
zespo³u.
8. Zale¿nie od zajêtego przez zespó³ miejsca dru¿yna otrzymuje nastêpuj¹c¹ iloœæ 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 ka¿de nastêpne
1 pkt. mniej
9. W przypadku pokonania przez dwa lub wiêcej zespo³ów trasy wyœcigu w jednakowym
czasie o wy¿szym miejscu decyduje wy¿sza œrednia wieku zespo³u.

XI. Protesty
1. Protesty rozpatruje 3-osobowe jury, którego sk³ad zostanie podany na odprawie
Sêdziego G³ównego z kierownikami dru¿yn.
2. Nie podlegaj¹ oprotestowaniu decyzje sêdziego startera dot. prawid³owoœci startu oraz
sêdziego celowniczego dot. kolejnoœci osad na mecie.
3. Protesty dotycz¹ce pozosta³ych decyzji sêdziów nale¿y sk³adaæ pisemnie w Biurze
Sp³ywu najpóŸniej w ci¹gu dwóch godzin od zakoñczenia konkurencji.
4. Protesty dotycz¹ce klasyfikacji koñcowej nale¿y sk³adaæ najpóŸniej w ci¹gu jednej
godziny od og³oszenia wyników nieoficjalnych.
5. Wraz z protestem nale¿y wp³aciæ vadium w wys. 50 z³, które zostanie zwrócone
w przypadku uznania protestu.

XII. Nagrody
Za zajêcie I miejsca w klasyfikacji dru¿ynowej - Nagroda G³ówna - Kryszta³owy
Puchar Dunajca.
Trzy najlepsze osady w ka¿dej kategorii otrzymuj¹ medale.
Za najlepszy wynik w Dru¿ynowym Wyœcigu o Puchar im. Tadeusza Pilarskiego – puchar.
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