
      

 

Partnerzy imprezy: 

 

Regulamin  1.Morskiego Maratonu Kajakowego o Wstęgę Zalewu Wiślanego 

Organizator: PTTK o/Elbląg, współorganizator: Stanica Wodna w Nadbrzeżu 

 

Kierownik wyścigu: Marcin Sochaj: marcin@hobbo.net 

Sędzia główny: Marek Stępieo: mwst@pro.onet.pl 

Kontakt do organizatora: stanicanadbrzeze@gmail.com 

 

Cele imprezy: 

Przepłynięcie bez jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz liczacej 42,5 Mm trasy wyznaczonej przez 

organizatora w możliwie najkrótszym czasie.  

Termin i miejsce imprezy:           

12 lipca 2014, w wypadku warunków pogodowych uniemozliwiajacych rozegranie wiścigu w w/w 

terminie, bedzie on rozegrany 13 lipca 2014.  

Wyścig bedzie rozegrany o ile siła wiatru w chwili startu nie przekroczy 20 węzłów 

Wody Zalewu wiślanego 



Start: 

Na godzinę przed startem odbędzie się obowiązkowa dla wszystkich zawodników inspekcja sprzętu. 

Zawodnik, który nie przeszedł inspekcji technicznej przez sędziego głównego, nie zostanie 

dopuszczony do startu. 

Odbędzie się 12 lipca 2014 o godzinie 0800 w porcie w Nadbrzeżu.  Linię startu wyznaczaja słupki z 

chorągiewkami po obu stronach kanału portowego.  Na linię startu mozna wpłynad dopiero po 

sygnale startu.  Kajaki które wpłynęły na nią wcześniej (popełniły falstart) muszą sie wycofad poza 

linię startu i ponownie na nią wpłynad po sygnale startu. 

 Sygnały startowe: 

5minut do startu – sygnał dźwiękowy (buczek) 

1minuta do startu – sygnał dzwiękowy (gong) 

Start – sygnał dźwiękowy (buczek) 

Trasa: 

 Wiedzie dookoła Zalewu Wiślanego i wymaga ominięcia lewą burtą następujących znaków 

kursowych: 

Pława „3” toru podejsciowego do Tolkmicka. 

Pława „3/F” toru podejsciowego do Fromborka . 

Pława „3” toru podejściowego do Nowej Pasłęki 

Pława „3” toru podejsciowego do Piasków 

Pława „KM-E” przy torze podejsciowym do Krynicy Morskiej 

Pława „K-4” toru podejściowego do Kątów Rybackich 

Meta: 

Linia mety jest taka sama jak linia startu.  

Linia mety zostanie zamknieta po upływie czasu równego dwukrotnemu czasowi  płynięcia 

pierwszego na mecie. 

 

1. ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia można przesyład pocztą elektroniczną na adres: stanicanadbrzeze@gmail.com 

W ramach zgłoszenia należy: 

podad dane osobowe (imię i nazwisko, adres, PESEL oraz numer telefonu jaki będzie używany przez 

uczestnika podczas imprezy) 



wpłacid kwotę wpisowego: 50 PLN bezpośrednio przed zawodami 

Dokonanie opłaty wpisowej w wymaganym terminie jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia 

zgłoszenia. 

Termin zgłoszeo: do 12 lipca 2014 

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

2.1. W imprezie mogą wziąd udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające umiejętnośd pływania wpław 

i doświadczenie w uprawianiu kajakarstwa morskiego. 

2.2. Zgłoszenie uczestnictwa w określonym przez Organizatora terminie oraz opłacenie wpisowego. 

2.3. Uczestnicy mogą startowad w jednej z kategorii: K1K, K1M, K2K, K2M, K2Mix. Warunkiem 

klasyfikowania kategorii jest start co najmniej 3 osad. W wypadku braku wymaganego minimum 

uczestnicy będą klasyfikowani w klasyfikacji generalnej. 

 

3. SPRZĘT: 

3.1. Kajak morski.  

Za kajak morski uważa się kajak dowolnej konstrukcji wyposażony w: kokpit z fartuchem, dwie 

niezależne stałe komory wypornościowe, olinowanie pokładu składajace sie co najmniej z linki 

biegnacej dookoła pokładu i kooczącej sie nie dalej niż 50cm od dziobu i rufy. Do wyścigu dopuszcza 

się kajaki surf ski lub sit on top, o ile jest on wyposażony w smycz, którą kajakarz ma na stałe 

przyczepioną do ciała 

 

3.2. Obowiazkowy sprzęt dodatkowy 

 Kamizelka asekuracyjna lub ratunkowa którą kajakarz musi cały czas mied na sobie. 

 Sprzet do wzywania pomocy. Jeden z: wodoodporne UKF działające na zakresach morskich, 

wodoodporny (lub zabezpieczony tak by umożliwiał rozmowę podczas pływania wpław) 

telefon komórkowy z  szybkim wybieraniem telefonów stacji SAR Tolkmicko i organizatora, 

PLB, SPOT, lub inny który kierownik wyścigu uzna za wystarczający. 

 Kompas lub busola 

 Odpowiedni strój. Ze względu na rozległośd akwenu uczestnik musi byd przygotowany na 

spędzenie w wodze 1h od momentu wezwania pomocy. 

 Czołówka (latarka) wraz z zapasowymi bateriami 

 Każdy zawodnik ma obowiązek mied na kamizelce koszulkę dostarczoną przez organizatora, 

na której będzie numer startowy 

 

 



4. Przerwanie płynięcia: 

Uczestnik który zrezygnował z udziału w wyścigu musi niezwłocznie skontaktowad sie z 

organizatorem i poinformowad go oswoich zamiarach co do celu płyniecia. 

W wypadku zakooczenia płynięcia w miejscu innym niż  Stanica Wodna w Nadbrzeżu uczestnik musi 

samodzielnie zapewnid sobie transport do bazy. 

 

5. DYSKWALIFIKACJA 

Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany za: 

 Korzystanie z jakiejkolwiek pomocy osób nie startujacych w wyścigu 

 Umyślne lub przypadkowe skrócenie trasy, 

 Używanie nieregulaminowego (niesprawnego) kajaka, 

 Niekompletny sprzęt obowiązkowy, 

 Spożywanie alkoholu na trasie. 

 

6. PROTESTY 

Protest może składad tylko uczestnik który ukooczył wyscig. 

Protest należy zgłosic podczas przekraczania lini mety. 

Protesty będa rozpatrywane w godzinę po zamknieciu lini mety. 

 

7. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA: 

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje: 

 ubezpieczenie, 

 mapę trasy 

 miejsce na polu namiotowym  

 ciepły posiłek 

 pamiątkową koszulkę – numer startowy 

 możliwe jest zakwaterowanie w domkach Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu według cennika 

Stanicy – wymagana wcześniejsza rezerwacja miejsc 

 w ramach zakwaterowania w Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu: korzystanie ze wspólnej kuchni, 

parkingu, WC i pryszniców jest bezpłatne 

8. NAGRODY 

Przewidziane są nagrody dla pierwszych trzech zawodników w każdej z klasyfikowanej kategorii oraz 

w kategorii generalnej. Po zakooczeniu zawodów przewidziane jest także losowanie nagród wśród 

zawodników, którzy zakooczyli zawody w regulaminowym czasie.  



Rozdanie nagród nastąpi po zamknięciu linii mety. 

 

 

 

 

 


