
 
 
 
 
 

XVIII Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur 2015” 
Kociewska Kajakowa Impreza na Orientację ZAPORA ŻUR 2015 

Kayak Orienteering Challenge 

REGULAMIN 
1. Organizatorzy: Klub Turystów Wodnych „CELULOZA” Świecie, Bractwo Czarnej Wody. 
2. Miejsce: Zalew Żurski, baza zawodów na polu biwakowym w Żurze. 
3. Termin: niedziela 16 sierpnia 2015. Zbiórka uczestników o godzinie 9.00. 
4. Zespół organizacyjny: 

• Kierownik imprezy – Marek Miesała 
• Sędzia główny – Józef Malinowski 

5. Cele imprezy: 
• promocja regionu Kociewia 
• upowszechnienie turystyki wodnej 
• poznanie walorów turystycznych Zalewu Żurskiego 
• popularyzacja Imprez na Orientację jako doskonałej formy wypoczynku 
• praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem 

5. Zawodnicy: 
• Oficjalnie zgłoszeni uczestnicy XVIII Ogólnopolskiego Maratonu Kajakowego „Zapora 

Żur 2015” na zasadach obowiązujących podczas całości ww. imprezy – listę startujących 
w Kajakowej InO przekazuje Bractwu przedstawiciel organizatorów Maratonu. 

• Inni uczestnicy – po uprzednim zgłoszeniu (patrz p. 7) i złożeniu oświadczenia (załącznik 
nr 2 do Regulaminu). 

• Osoby niepełnoletnie startują w załodze z osobą dorosłą (oficjalnie zgłoszeni uczestnicy 
Maratonu Kajakowego). 

• Inni uczestnicy niepełnoletni mogą wystartować tylko w załodze z osobą dorosłą na pod-
stawie pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) – załącznik nr 1 do Regulaminu. 

6. Kategorie startowe – zawody otwarte, bez podziału na kategorie, załogi jedno- lub dwuoso-
bowe.  

7. Zgłoszenia 
• Uczestnicy Maratonu Kajakowego poprzez kierownictwo Maratonu w sobotę 15 sierpnia. 
• Pozostali – zgłoszenia w środę, czwartek, piątek i sobotę 12-15 sierpnia do Józefa Mali-

nowskiego mailem - bczw@poczta.onet.pl, prezes@bractwoczarnejwody.org.pl lub 
telefonicznie (też SMS) 530 702 068. Ze względów organizacyjnych preferowane jest 
możliwie wczesne zgłoszenie. Na wcześniejsze zgłoszenia (przed 12 sierpnia) z powo-
dów osobistych osobistych nie odpowiadamy. Zgłoszenie na zbiórce w dniu imprezy tyl-
ko w wyjątkowych przypadkach (do wydania wszystkich map startowych). 

8. Opłata startowa 
• Dla startujących na własnym sprzęcie nie przewiduje się.  



• W przypadku startu na sprzęcie organizatorów opłata wynosi 15 zł, płatna na zbiórce 
przed startem. W zgłoszeniu należy poinformować o chęci wypożyczenia kajaka (im 
wcześniej, tym lepiej). 

9. Zasady rozgrywania zawodów: 
• Na zawodach obowiązują zasadniczo przepisy zawarte w „Zasadach punktacji i współ-

zawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK”.  
• Jeden etap dzienny, czas płynięcia 3,5 godziny. 
• PK (punkty kontrolne) o różnej wartości wagowej, kolejność odszukiwania dowolna, 

mapa wykonana w programie OCAD, kolorowa, z niepełną treścią, aktualność pierwory-
su 1983, nieaktualizowana.  

• Pozostałe informacje na mapie lub na starcie. 
• Wycofanie się zawodnika z trasy musi być bezwzględnie zgłoszone organizatorom. 

10. Klasyfikacja – Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie co najmniej jednego PK 
(punktu kontrolnego) lub PS (punktu stowarzyszonego), dotarcie pełnego zespołu na metę 
oraz oddanie czytelnej karty startowej.   

11. Ramowy program imprezy 
• 9.00 Zbiórka uczestników na polu biwakowym w Żurze 
• 9.15 Zamknięcie listy startowej 
• 9.30 Start pierwszej załogi 
• Ok. 13.45 Zakończenie pływania 
• Ogłoszenie wyników podczas zakończenia Maratonu 15.00. 

12. Uczestnicy przyjmują na siebie obowiązek ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. 

13. Na trasę należy przygotować 
• linkę do cumowania, 
• kompas (możliwe wypożyczenie na starcie) 
• stosowny strój do pływania kajakiem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Załącznik nr 1 do regulaminu Kociewskiej Kajakowej InO Zapora Żur (udział niepełnoletnich) 
 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 
Wyrażamy zgodę na udział osoby niepełnoletniej (dziecka) 
 
..................................................................................................................................... 
                                                  (imię i nazwisko dziecka) 

w Kociewskiej Kajakowej Imprezie na Orientację ZAPORA ŻUR odbywającej się w dniu 16 
sierpnia 2015 r., organizowanej przez Klub Turystów Wodnych „CELULOZA” Świecie i Bractwo 
Czarnej Wody. 
Upoważniamy do opieki nad nim …………………………………..…………………….. 
                                                                                  (imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

ur. ………………………. (data urodzenia), legitymującego się dowodem tożsamości nr 
…………………………………………….…………. (rodzaj i nr dokumentu tożsamości), który będzie 
ponosić pełną odpowiedzialność za nasze dziecko w czasie trwania imprezy. Jednocześnie oświad-
czamy, że regulamin Kociewskiej Kajakowej Imprezy na Orientację ZAPORA ŻUR jest nam znany. 
                                                               
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego __________________________________ 
                                                                                                
                                        

                                                                                                    ………………………………………………………… 

                                                                                                                       (Data i czytelny podpis) 

 
Oświadczenie osoby upoważnianej 

Wyrażam chęć i zgodę na wzięcie odpowiedzialności cywilnej za wyżej wymienioną osobę niepeł-
noletnią i oświadczam, że mam ukończone 18 lat. Jednocześnie oświadczam, że regulamin 
Kociewskiej Kajakowej Imprezy na Orientację ZAPORA ŻUR jest mi znany. 
 
Imię i nazwisko ……………………………………… Numer PESEL ………………………………. 
 
Rodzaj, seria i nr dowodu tożsamości ………………………………………………………………….  
 
                                                                                   ………………………………………….. 
                                                                                                                         (Data i czytelny podpis) 
 

 

………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Załącznik nr 2 do regulaminu Kociewskiej Kajakowej Imprezy na Orientację ZAPORA ŻUR (oświadczenie uczestnika) 

 

OŚWIADCZENIE 
Ja niżej podpisany oświadczam, ze nie mam przeciwwskazań do uprawiania turystyki wodnej oraz 
że startuję w Kociewskiej Kajakowej Imprezie na Orientację ZAPORA ŻUR w dniu 16 sierpnia 
2015 r. na własne ryzyko i nie będę rościł wobec organizatora żadnych pretensji z tytułu kontuzji lub 
wypadku, któremu ulegnę w czasie Imprezy. Biorąc udział w Imprezie akceptuję wszystkie zapisy 
jej regulaminu.  



Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że przedsta-
wione przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym, co poświadczam własnoręcznym 
podpisem. 
 

                                                                                 …………………….…………………………………………… 

                                                                                                       (Imię i nazwisko, data, miejscowość) 


