
 

 

 

 

 
XXIII Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur 2020” 

VII Kociewska Kajakowa Impreza na Orientację                            

ZAPORA ŻUR 2020 

Komunikat startowy 
1. Organizatorzy nie zapewniają bezpośredniej, stałej opieki ratowniczej podczas imprezy.  

2. Zgodnie z regulaminem Maratonu „Zapora Żur 2020) wszystkich uczestników Kajakowej InO 

obowiązuje zachowywanie przepisów przeciwepidemicznych. Zaopatrzenie w środki ochronne 

we własnym zakresie.  

3. Start dla osób spoza uczestników Maratonu tylko poprzez zapis mailowy lub SMS-owy do piątku 14 

sierpnia włącznie. UWAGA! Zmiana regulaminu – Nie będzie możliwości zgłoszenia na starcie.  

4. Zasady rozgrywania Kajakowej InO: 

a) 8.45 – Zbiórka uczestników. 

b) Do 9.20 – Przygotowanie sprzętu na brzegu zalewu.  

c) 9.20 – Pobranie pakietów startowych, przygotowanie do startu.  

d) 9.30 – Start wspólny. Dla spóźnionych czas startu indywidualny tylko w uzasadnionych przypad-

kach i za zgodą sędziego głównego. 

e) Na punktach A i B – podać sędziemu punktowemu numer zespołu. 

f) Na mecie w wyznaczonym punkcie koło stolika sędziowskiego składać wyłącznie karty starto-

we bez woreczka strunowego oraz ewent. wypożyczone kompasy. 

g) Mapa wzorcowa do wglądu o godzinie 13.00 w pobliżu stolika sędziowskiego i/lub w innym wy-

znaczonym miejscu. 

h) Stolik sędziowski jest miejscem chronionym. Podejście tylko w uzasadnionych przypadkach 

na odległość 2 m lub w maseczce ochronnej. 

i) Obowiązują „Zasady punktacji i współzawodnictwa na Turystycznych Imprezach na Orientację” 

Komisji InO ZG PTTK z częściową modyfikacją – tabela punktów poniżej.  

5. Ze względu na medale klasyfikacja czołówki musi być rozstrzygnięta jednoznacznie. O miejscu 

decydują kolejno: 

a) Mniejsza ilość zdobytych punktów karnych (razem z zadaniem specjalnym) 

b) Wynik zadania specjalnego 

c) Czas płynięcia. 

6. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do sędziego głównego imprezy. 

Punkty karne uzyskuje się za: 

Za co Ile pkt 

Brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK naniesionego na mapę  90 

Brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK z pomiarów 60 

Potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PK naniesiony na mapę) 25 

Potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PK z pomiarów) 15 

Każdą przebitka – zmiana wpisu 10 

Brak opisu lub zły opis punktu kontrolnego (numer punktu i kod z lampionu) 10 

Pozostawienie na karcie startowej wolnego pola  30 

Zmianę kolejności potwierdzeń punktów A i B lub brak podpłynięcia (info na mapie)   90 

Niewykonanie zadania dodatkowego 30 

Niewłaściwe wykonanie zadania dodatkowego – Za każdy błąd 10 

Każdą pełną minutę limitu spóźnień 1 

Każdą pełną minutę spóźnienia po przekroczeniu limitu spóźnień 10 

 


