
 

 

 

 

 
XXIV Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur 2021” 

VIII Kociewska Kajakowo-Piesza Impreza na Orientację                            

ZAPORA ŻUR 2021 

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

2. Zgodnie z regulaminem Maratonu „Zapora Żur 2021 wszystkich uczestników Kajakowej InO 

obowiązuje zachowywanie przepisów przeciwepidemicznych obowiązujących w dniu startu.  

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

sierpnia włącznie. UWAGA! Ograniczona ilość kajaków do dyspozycji – prawdopodobnie nie 

będzie możliwości zgłoszenia na starcie.  

4. Zasady rozgrywania Kajakowej InO: 

a) 8.30 – Zbiórka uczestników. 

b) Do 8.50 – Przygotowanie sprzętu na brzegu zalewu.  

c) 8.50 – Odprawa na starcie, pobranie pakietów startowych.  

d) 9.00 – Start wspólny. Dla spóźnionych czas startu indywidualny tylko w uzasadnionych przypad-

kach i za zgodą sędziego głównego. 

e) Mapa wzorcowa do wglądu po zakończeniu startu wszystkich uczestników. 

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

Komisji InO ZG PTTK z częściową modyfikacją – sposób punktowania poniżej.  

5. Impreza ma charakter kajakowo-pieszy. W związku  z tym: 

a) Na obu brzegach Zalewu Żurskiego znajdują się obszary z punktami lądowymi. Tam kajak trzeba 

wyciągnąć na ląd lub przymocować linką.  

b) Należy startować w stroju i obuwiu przystosowanym do poruszania się po terenie leśnym.  

6. Ze względu na przygotowane statuetki klasyfikacja czołówki musi być rozstrzygnięta jedno-

znacznie. O miejscu decydują kolejno: 

a) Większa ilość zdobytych punktów wagowych 

b) Większa ilość odnalezionych PK (razem 26) 

c) Czas uzyskany przez załogę. 

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

8. Punktacja w zawodach: 

a) Odnalezienie punktu kontrolnego PK – według punktacji wagowej 5, 3, 2 lub 1 punkt (zróżnico-

wanie pokazują kolory kółek na mapie) 

b) Spisanie punktu stowarzyszonego PS zamiast kontrolnego PK – 1 punkt odjęty od wartości PK 

c) Przebitka (zmiana wpisu) – odjęte 0,5 punktu od łącznej sumy 

d) Zły numer PK lub brak numeru – odjęte 0,5 punktu od łącznej sumy 

e) Przekroczenie limitu czasu (190 minut) – odjęte po 0,5 punktu od łącznej sumy za każdą pełną 

minutę spóźnienia 

f) Przekroczenie limitu spóźnień (20 minut) – odjęte po 1 punkcie od łącznej sumy za każdą pełną 

minutę. 

 

 


