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Sędzia startu 



3.6. Starter 
3.6.1. Starter jest odpowiedzialny za prawidłową kolejność startów 
zawodników i daje zgodę na start. 
3.6.2. Może zabronić startu zawodnikowi jeżeli: 
a) nie przestrzega przepisów bezpieczeństwa, 
b) nie stawi się na starcie w przepisowym terminie, 
c) jest bez numeru startowego lub niewłaściwie ubrany, 
d) nie stosuje się do poleceń startera. 
O wystąpieniu w/w nieprawidłowości starter musi niezwłocznie 
powiadomić sędziego głównego. 
 

Regulamin Slalomu Kajakowego 



3.7. Kontroler przedstartowy 
3.7.1. Kontroler przedstartowy stwierdza: 
a) czy łódź i ubiór zawodnika spełniają wymogi bezpieczeństwa 
(kask, kamizelka asekuracyjna) zgodnie z pkt.2.5 
b) czy łodzie posiadają oznaczenia kontrolera łodzi 
c) zabrania startu zawodnikom i łodziom nie spełniającym 
wymogów bezpieczeństwa (zgodnie z pkt. 2.5). 
3.7.2. Za stratę wynikłą z powyższych działań odpowiedzialny jest 
zawodnik. 
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6.2. Start 
6.2.1. Start może odbywać się z prądem lub pod prąd. Start ukośny w stosunku do 
kierunku prądu nie jest dozwolony. Linia startu musi być oznaczona. 
6.2.2.Każda łódź musi być nieruchoma na starcie.    
6.2.3.W przejazdach zespołowych  wszystkie łodzie muszą być nieruchome. Łódź,  
która jest w bramce startowej musi uruchomić pomiar czasu. Może to być łódź A, B 
lub C. 
6.2.4. W konkurencjach indywidualnych start odbywa się w odstępach co najmniej 
45 sekund a konkurencjach zespołowych w odstępach co najmniej 90 sekund.  
6.2.5. Każdy zawodnik winien być na miejscu startu co najmniej 5 minut przed 
swoim czasem startu. 
6.2.6. Tylko starter decyduje o przedwczesnym starcie i może zezwolić na powtórny 
start, zawiadamiając o tym sędziego głównego. 
6.2.7. W biegach indywidualnych, jak i zespołowych, zawodnicy muszą postępować 
zgodnie z  pkt.6.2.1 – 6.2.6 jak również  ze specjalnymi instrukcjami startera pod 
groźbą dyskwalifikacji. 
 





Widok startu w transmisji telewizyjnej – start indywidualny 



Widok startu w transmisji telewizyjnej - zespoły 



Dodatkowe zadania sędziego startu –  ocena bramki nr 1 



Start  w Extreme slalom 



Sędzia startu 
zjazd 
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3.4. Starter 
3.4.1. Starter jest odpowiedzialny za prawidłową kolejność startu 
zawodników i daje zgodę na start. 
3.4.2. Decyzje startera we wszystkich sprawach dotyczących startu są 
ostateczne. 
3.4.3. Starter jest uprawniony do wykluczenia zawodników ze startu 
jeżeli: 
a). nie przestrzegają przepisów bezpieczeństwa, 
b). mimo wezwania nie zgłaszają się na starcie w przewidzianym 
terminie, 
c). nie są właściwie ubrani lub są bez numeru startowego,  
d). dokonują dwóch przedwczesnych startów, 
e). nie stosują się do poleceń startera. 
 



3.5. Kontroler przedstartowy – pomocnik startera 
3.5.1. Kontroler przedstartowy – pomocnik startera: 
a) sprawdza czy łodzie są niezatapialne oraz czy posiadają na 
dziobie i rufie pętlę z liny pozwalającą na wsunięcie dłoni albo linę 
biegnącą wzdłuż całej długości łodzi od dziobu do rufy,  
b).stwierdza, że zarówno łódź jak i ubiór zawodnika spełniają 
wymogi bezpieczeństwa  (kamizelka asekuracyjna, kask, obuwie), 
c).sprawdza czy łodzie posiadają oznaczenia kontroli łodzi, 
d).zabrania startu zawodnikom i łodziom nie spełniającym 
wymogów bezpieczeństwa. 
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6.2. Starty 
6.2.1. Start może odbywać się pod prąd i z prądem rzeki. 
6.2.2. Linia startu musi być w sposób widoczny oznakowana. 
6.2.3. Każda łódź musi być przytrzymana w pozycji startowej  przez trzymacza do momentu 
startu. Start jest dozwolony tylko z pozycji nieruchomej. 
6.2.4. W biegach zespołowych łodzie startują jedna za drugą. Wszystkie łodzie muszą 
przejechać linię startu w ciągu 10 sek. pod groźbą dyskwalifikacji. 
6.2.5. Start odbywa się pojedynczo, według programu, w kolejności numerów startowych                  
w poszczególnych konkurencjach. 
6.2.6. Kategorie mogą być rozgrywane w dowolnej kolejności z odpowiednimi przerwami 
pomiędzy nimi, zgodnie z programem zawodów. 
6.2.7. W konkurencjach indywidualnych start odbywa się w odstępach co najmniej 30 sekund. 
6.2.8. W konkurencjach zespołowych start odbywa się w odstępach co najmniej 60 sekund. 
6.2.9. Odstęp pomiędzy startami musi pozostać taki sam przez cały czas trwania zawodów. 
Każda osada winna zgłosić się na miejsce startu co najmniej pięć minut przed swoim czasem 
startu. 
6.2.10. Jeżeli osada opóźni start i wystartuje po czasie oznaczonym w programie i liście 
startowej, przy ustaleniu wyniku przyjmuje się za obowiązujący czas startu, według listy 
startowej.  
6.2.11. Starter może zdyskwalifikować osadę, która nie zgłosiła się na start w ustalonym 
terminie, informując o tym sędziego głównego. 
6.2.12. Zawodnicy na starcie zobowiązani są do przestrzegania specjalnych instrukcji startera. 
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3.8. Sędzia mety 
3.8.1. Sędzia mety: 
a) stwierdza przepłynięcie linii mety przez zawodnika, 
b) w sytuacjach wątpliwych sporządza raport i niezwłocznie 
informuje o tym sędziego głównego. 



6.6. Meta 
 6.6.1. Linia mety musi być wyraźnie oznakowana po obydwu 
stronach trasy. 
6.6.2. Przejazd zawodnika jest ukończony kiedy linia mety jest 
dotknięta przez głowa zawodnika. Zawodnik nie może przeciąć 
linii mety więcej niż jeden raz pod groźbą  
dyskwalifikacji z biegu (DSQ-R). 
6.6.3. Jeżeli zawodnik lub zespół dotknie linię mety będąc 
odwrócony do góry dnem lub opuści łódź całkowicie 
(wywrotka) pkt.6.5.5. według uznania sędziego mety, 
zawodnik ten lub zespół otrzyma DNF w tym biegu. 
6.6.4. W konkurencjach zespołowych wszystkie 3 osady muszą 
przepłynąć linię mety w ciągu 15 sekund, w przeciwnym razie 
nałożona zostanie kara 50 pkt. karnych (pkt. 6.4.3.f ). 







Meta w Extreme slalom 
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3.6. Sędzia mety – celowniczy 
3.6.1. Sędzia mety – celowniczy: 
a). stwierdza przepłynięcie linii mety przez osadę, 
b). koordynuje pracę sędziów i funkcjonariuszy na 
mecie. 



6.4. Meta 
6.4.1. Linia mety musi być wyraźnie oznakowana po obu 
stronach trasy. 
6.4.2. Sposób oznakowania linii mety winien być podany 
do wiadomości kierowników drużyn na pierwszej 
odprawie przed zawodami. 
6.4.3. Przejazd zawodnika (zawodników) jest zakończony 
w chwili przepłynięcia linii mety. Przekroczenie linii mety 
więcej niż jeden raz (przez tego samego zawodnika) 
może powodować dyskwalifikację. 
6.4.4. W konkurencjach zespołowych wszystkie trzy 
łodzie muszą przekroczyć linię mety  w ciągu 10 sekund 
pod groźbą dyskwalifikacji. 
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3.13. Sędzia wideo 
3.13.1.Sędzia wideo ma taką samą odpowiedzialność jak sędzia 
bramkowy za ocenę bramek. 
Jest  dodatkowym  źródłem informacji dla określenia 
prawidłowego przejazdu przez bramkę.  
Wideo sędzia ogląda przejazd wszystkich zawodników  na 
każdej bramce lub układzie  bramek. 
Sędzia wideo raportuje wszystkie rozbieżności w decyzji 
sędziego bramkowego  
 sporządza z tego raport, który przedstawia sędziemu 
głównemu. Na podstawie raportu, przy oczywistych 
rozbieżnościach wynikających z podglądu wideo, sędzia główny 
ma prawo zmienić decyzje sędziego bramkowego. 
 





W prezentacji wykorzystano materiały ze strony:  
 https://www.youtube.com/results?search_query=slalom+canoeing+world+championships 
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