III MARATON KAJAKOWY „ZIMORODEK”
IMPREZA NON PROFIT

REGULAMIN
Nazwa maratonu nawiązuje do logo Parku Krajobrazowego „Dolina Dolnej Odry”.
Organizatorzy:
•
Żegluga Szczecińska, Master Canoe Club
Sponsorzy:
• North-East Marina Szczecin
• osoby prywatne
Partnerzy:
Patronat:

Żegluga Szczecińska

Komandor:

Marian Nowak

Sędzia główny:

Ewa Pospychała

Sędziowie pomocniczy:

Wanda Serwatka

Opieka medyczna:

Gabriela Nowak

Termin i miejsce
Impreza odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2018 r. na terenie Międzyodrza (Odra Wschodnia, Odra
Zachodnia, kanały łączące).
• Baza, miejsce startu i meta – North-East Marina Szczecin,
Wyspa Grodzka, ul. Tadeusza Apolinarego Wendy

Trasa wyścigu (~55 km):
granica wód morskich [most północny trasy im. Piotra Zaręby] (start wspólny z wody) – Odra
Zachodnia – Kanał Kurowski – Odra Zachodnia – most autostrady za Siadłem Dolnym (PZ1 – nawrót)
– Odra Zachodnia – Przekop Klucz - Ustowo – Odra Wschodnia – most w Gryfinie (PZ2 – nawrót) Odra Wschodnia – Kanał Klucki (PZ3) – Odra Wschodnia – Kanał Leśny – (PZ4) Odra Zachodnia –
Przekop Parnicki – Kanał Zielony - granica wód morskich
PZ – punkty zwrotne (oznaczone na mapie)

Cele imprezy
•
•
•

popularyzacja aktywnego wypoczynku w formie łączenia rekreacji I rywalizacji sportowej
popularyzacja kajakarstwa w Szczecinie oraz Szczecina i Międzyodrza dla kajakarstwa
propagowanie zdrowego trybu życia.

Zasady podstawowe:
Uczestnicy płyną na własnym sprzęcie, w kamizelce asekuracyjnej. Każdy kajak powinien być
wyposażony w rzutkę i zapewniać niezatapialność po wypełnieniu wodą.
Każdy uczestnik jest zobowiązany płynąć ze sprawnym i naładowanym telefonem, z wbitymi
numerami do organizatorów (numery będą podawane w punkcie weryfikacyjnym).
W maratonie biorą udział osoby pełnoletnie.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział wyłącznie za pisemną zgodą rodziców w kategoriach KT2
wraz z osobą dorosłą.
Wszyscy uczestnicy (w przypadku niepełnoletnich opiekunowie prawni) są zobowiązani do podpisania
oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w maratonie kajakowym.
Numery startowe należy naklejać na dziobie kajaka z prawej strony i na rufie z lewej strony (w
sposób widoczny dla sędziów).
Zakwaterowanie pod własnymi namiotami uczestników na terenie East-North Marina w Szczecinie
(Wyspa Grodzka, ul. Tadeusza Apolinarego Wendy).
Planuje się następujące konkurencje:
• KT1 m
• KT1 k
• KT2 m
• KT2 k
•

KT2 mix

•

KW1

•

KW2

•

K Master 60+

Konkurencja podana powyżej dochodzi do skutku pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 3
osad.
Uwaga:
W przypadku niezgłoszenia się trzech osad mieszanych (KT2 mix), osady zgłoszone w tej kategorii
startują w jednej konkurencji z osadami męskimi KT2 m.
W przypadku niezgłoszenia osad do konkurencji KT2 k, a przy zgłoszeniu co najmniej 3 dwójek
mieszanych (KT2 mix) lub kobiecych, osady KT2 mix i KT2 k utworzą jedną konkurencję.
W przypadku małej ilości osad dwuosobowych odbędzie się wyścig open.
Porównanie czasów będzie przeliczone w zależności od ilości kobiet w osadzie.
Uwaga:

Zawody będą rozgrywane
na kajakach regatowych i turystycznych. Dla kajakow
regatowych stworzona zostanie odrębna klasyfikacja, przy zgłoszeniu co najmniej trzech
osad.

Zawodników obowiązuje limit czasu 10 godzin. W razie niesprzyjających warunków
atmosferycznych (silny wiatr) organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia limitu czasu.
Weryfikacja uczestników:
Weryfikacja uczestników i wydawanie numerów startowych – w godzinach otwarcia biura:
00

00

•

17 VIII – 16 ÷ 21

•

18 VIII – 0630 - 930

Start maratonu: godz. 1000
00

Zamknięcie mety: godz. 20

Punkty kontrolne:
1.
2.
3.
4.

most autostrady A6 nad Odrą Zachodnią (lewy brzeg)
nabrzeże mariny w Gryfinie
Odra Wschodnia przy Przekopie Klucz – Ustowo (Skośnicy)
Odra Zachodnia przy Kanale Leśnym (733,7 km Odry)

Na punktach kontrolnych uczestnik głośno i wyraźnie podaje sędziemu numer startowy.
Osoby rezygnujące z kontynuowania wyścigu są zobowiązane do powiadomienia o tym pomoc
logistyczną oraz sędziego na punkcie kontrolnym. Numer do organizatora zostanie podany podczas
weryfikacji i dodatkowo wpisany na mapce.
Organizator zapewnia łódź asekuracyjną i opiekę medyczną na mecie.

Koszt uczestnictwa 100 zł, płatne przelewem do 10.08.2018 r. na konto:
Master Canoe Club
Bank PKO nr konta: 09 1240 3826 1111 0010 7303 3566
Świadczenia – wyłącznie dla uczestników
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

woda mineralna
owoce i batony energetyczne
posiłek na mecie
noclegi przed i po dniu maratonu (miejsce namiotowe z węzłem sanitarnym)
ubezpieczenie NNW uczestników maratonu podczas wyścigu
nadzór ratowników WOPR
pamiątka
dyplom uczestnictwa
wklejka
schematyczna mapa trasy maratonu

Postanowienia końcowe
•
•
•
•
•

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu przed startem i podczas
wyścigu.
Uczestnicy są zobowiązani do udzielania sobie wzajemnej pomocy.
Osoby pozostające pod wpływem alkoholu nie wypłyną na trasę wyścigu.
Wszystkich uczestników maratonu obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu.

Informacje dodatkowe
Szczegółowe informacje dotyczące dojazdu zostaną podane bezpośrednio do osób
zainteresowanych.
Zgłoszenia są przyjmowane do dnia startu
• telefonicznie do sędziego głównego (Ewa Pospychała tel. 602-376-214 )
• telefonicznie do komandora (Nowak Marian Tel. 507-088-152)

