XXI Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur 2018”
GRAND PRIX PZK 2018
17 - 19.08.2018 r.
Organizator

Klub Turystów Wodnych „CELULOZA”
Współpartnerzy
Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie
Polski Związek Kajakowy Komisja Turystyki i Rekreacji w Warszawie
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa
Zespół Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. w Samociążku
Urząd Miasta i Gminy Świecie
Urząd Gminy w Osiu
OKSIR w Świeciu
Gminny Ośrodek Kultury w Osiu
„Polbis” P.H.U Brzoza k/Bydgoszczy

Warunki uczestnictwa:
- W imprezie mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub
opiekunów prawnych.
- Wymagane jest podpisanie oświadczenia o starcie w zawodach na własną
odpowiedzialność.
- Zawodnicy w maratonie startują na własnych kajakach.
- W kategorii turystycznej na 7 km – na kajakach organizatora. -VISTY lub Sprintery
- W wyścigach na 200 m wyłącznie na sprzęcie organizatora – kajaki, wiosła.
- Osoby biorące udział w maratonie zobowiązane są do posiadania kamizelek
asekuracyjnych na wyposażeniu sprzętu pływającego oraz zabezpieczenia kajaków przed
zatonięciem.

Koszty i świadczenia
Zgłoszenia do 05.08.2018 na adres ktwceluloza@wp.pl , leszekmiesala@wp.pl
lub telefonicznie 603 255 530
Wpłaty do 5.08.2018 – Klub Turystów Wodnych „Celuloza” Świecie Kościuszki 17
Numer konta: 58 2030 0045 1110 0000 0404 8520
Wpisowe na konto klubu
- Wpisowe: osoby dorosłe
- 120 zł po 5.08.18 - 150 zł
- Wpisowe dla dzieci do lat 15 (rocznik 2003) 60 zł po 5.08.18 - 80 zł
- Wpisowe dla dzieci do lat 10 (rocznik 2008) 50 zł po 5.08.18 - 70 zł
- Dzieci do lat 4 (rocznik 2014) nieodpłatnie – nie korzystają z obiadów i pamiątki
Wpisowe dotyczy każdej osoby biorącej udział w zawodach oraz osób
towarzyszących, które korzystają z biwaku, jego wyposażenia oraz świadczeń
organizatora.
Samochody po rozładunku sprzętu biwakowego i kajaków należy zaparkować przed
ogrodzeniem biwaku.

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje
- ubezpieczenie NW
- miejsce na polu biwakowym oraz parking przed biwakiem
- obiady (sobota, niedziela, )
- pamiątkę spływową
- opiekę ratowniczą i przed medyczną
- medale i upominki za trzy pierwsze miejsca w indywidualnych konkurencjach
kajakowych
- puchary w punktacji drużynowej

Cele i zadania OMK „Zapora Żur 2018”
- propagowanie maratonów wśród turystów kajakowych
- propagowanie współzawodnictwa wśród dzieci i młodzieży
- promowanie Miasta i Gminy Świecie oraz Gminy Osie w kraju i za granicą
- promowanie Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz rzeki Wdy
I. Maraton
Trasa: Zapora Żur – most w Grzybku – Zapora Żur (pętla 7 km)
1. Osady męskie

G-1 M – kajaki typu GBA oraz pokrewne

21 km

2. Osady męskie

G-2 M – kajaki typu GBA oraz pokrewne

21 km

3. Osady żeńskie

T-2 K – kajaki open

14 km

4. Osady męskie

G- 1 - Weterani 60 lat – rocznik i starsi open 14 km

5. Osady mixt

T-2 mixt – kajaki VISTA- Sprinter organizatora 7 km

O zaliczeniu kajaka do odpowiedniej kategorii decyduje komisja sędziowska.
Warunkiem startu poszczególnych kategorii jest udział 4 osad.
Start do Maratonu GRAND PRIX PZK: poszczególne kategorie startują co 10 min
lub ze startu wspólnego w zależności od ilości zgłoszonych osad.
II. Zawody kajakowe na 200 m (sprint), kategorie :
1. Kobiety
T-1 - kajak jednoosobowy turystyczny organizatora – GRAND PRIX PZK
2. Mężczyźni T-1 - kajak jednoosobowy turystyczny organizatora – GRAND PRIX PZK
3. Dzieci i młodzież z podziałem na kategorie wiekowe – kajaki organizatora
W kajakach turystycznych zostaną rozegrane wyścigi na dystansie ok. 200 metrów (każda
seria to start 4-5 osad ze startu wspólnego – najlepsze osady przechodzą do następnej rundy).
W zależności od ilości zgłoszonych osad rozegrane zostaną eliminacje, półfinały i finał.
III. Zawody w smoczych łodziach – wyścigi na 500 m
Startują załogi reprezentujące poszczególne kluby, lub drużyny mieszane. Komisja
Sędziowska zdobyte punkty zaliczy do punktacji drużynowej według regulaminu.

HARMONOGRAM XXI OGÓLNOPOLSKIEGO MARATONU KAJAKOWEGO
,, ZAPORA ŻUR 2018 ,,

17.08.2018 - Piątek
16.00 - Rozpoczęcie weryfikacji na biwaku ,, Zapora Żur”

16.08.2018 – Sobota
8.00 – Dalsza weryfikacja
8.30 – Weryfikacja kajaków przez komisję sędziowską
10.00 – Oficjalne otwarcie XXI .O.M.K ,, Zapora Żur 2018 ,,
11.00 - Start do Maratonu
14.00 - Obiad
15.30 – Rozpoczęcie eliminacji na 200 m
16.00 – Eliminacje drużynowe ,, Smoczych Łodzi ,,
20.00 - Zakończenie eliminacji
21.00 – Ognisko – spotkanie z gitarą
24.00 – Cisza nocna

17.08.2018 – Niedziela
10.00 – Dokończenie zawodów na 200 m
10.30 – Wyścigi Smoczych Łodzi
14.30 - Obiad
15.30 – Uroczyste zakończenie XXI O.M.K ,, Zapora Żur 2018,,
18.00 - Rozwiązanie imprezy

Regulamin
XXI Ogólnopolskiego Maratonu Kajakowego
„Zapora Żur 2018”
Punktacja drużynowa
Do punktacji drużynowej wlicza się punkty zdobyte przez wszystkich zawodników
danej drużyny startujących w maratonie i zawodach kajakowych i Smoczych Łodzi
a także przez dzieci startujące w wyścigach kajakowych oraz punkty zdobyte w
konkurencjach drużynowych – kajakowych.
Do punktacji indywidualnej zalicza się punkty zdobyte w:
– maratonie
– zawodach kajakowych na 200 m (sprint) oraz wyścigach dla dzieci i młodzieży
1. Za miejsca zajęte w maratonie uczestnicy otrzymują:
I miejsce
40 pkt.
II miejsce
35 pkt.
III miejsce
30 pkt.
IV miejsce
25 pkt.
V miejsce
22 pkt.
VI miejsce
19 pkt.
VII miejsce
16 pkt.
VIII miejsce
13 pkt.
IX miejsce
10 pkt.
X miejsce
8 pkt.
za udział
5 pkt.
2. Za miejsca zajęte w zawodach kajakowych – sprint na 200 m i wyścigi dla dzieci,
I miejsce
20 pkt.
II miejsce
17 pkt.
III miejsce
14 pkt.
IV miejsce
12 pkt.
V miejsce
11 pkt.
VI miejsce
9 pkt.
VII miejsce
7 pkt.
VIII miejsce
5 pkt.
IX miejsce
4 pkt.
X miejsce
3 pkt.
za udział
2 pkt.
3. Za miejsce zajęte w konkurencji drużynowej – kajakowych i Smoczych Łodziach
I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce
VI miejsce
za udział

+ 60 pkt.
+ 50 pkt.
+ 40 pkt.
+ 30 pkt.
+ 25 pkt.
+ 20 pkt.
+ 10 pkt.

Drużyny mogą wystawić kilka zespołów, do punktacji ogólnej wliczane są punkty
najlepszego zespołu.

4. Za każdego zweryfikowanego uczestnika + 2 pkt. do punktacji drużynowej,
maksymalnie 40 pkt.
5. Do punktacji drużynowej wliczane są także punkty ujemne:
1.
2.
3.
4.
5.

Za niezgłoszenie numeru startowego na starcie lub mecie
-2 pkt
Za brak kamizelki asekuracyjnej w kajaku (maraton)
-15 pkt.
Za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie przyrody
-5 pkt.
Za nieprzestrzeganie zakazu picia alkoholu na wodzie
wykluczenie ze spływu
Za każdą osobę wykluczoną z imprezy
-100 pkt.




Spływ wygrywa drużyna, która zdobędzie największą ilość punktów dodatnich
W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez kilka drużyn wygrywa mniej
liczna drużyna.

Protesty rozpatruje 3-osobowe Jury składające się z: obserwatora imprezy z ramienia KTiR
PZKaj, przedstawiciela organizatora oraz przedstawiciela uczestników – skład Jury zostanie
podany podczas odprawy Sędziego Głównego z uczestnikami. Protesty można składać do
Sędziego Głównego lub osoby przez niego wyznaczonej po uprzednim wpłaceniu wadium w
wysokości 100 zł, po pozytywnym rozpatrzeniu protestu wadium zostanie zwrócone.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do komisji sędziowskiej.

Sędzia Główny
Grzegorz Miesała

Komandor
Leszek Miesala

