
 

REGULAMIN  
XIV OGÓLNOPOLSKIEGO CROSSU KAJAKOWEGO 

O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ JEZIOR RADUŃSKICH 
IM. JÓZEFA SERAFIŃSKIEGO 

 
 

ORGANIZATOR: 

 

Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „Bałtyk” Gdynia 
przy Stoczni Gdynia S.A. 

ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia 
 

www.stwbaltyk.pl 

 
 

KIEROWNICTWO CROSSU: 

 

      Komandor          - Sylwia Serafińska 
      V-ce komandor  - Arkadiusz Urbanik 
      Sędzia Główny  - Leszek Golon 
      Sekretariat           - Magdalena Abraham-Dębska, Iwona Urbanik                                      
      Służba medyczna  - Anna Tomasińska  
      Ratownictwo         - Państwowa Straż Pożarna Kartuzy 
      Asysta techniczna  - Zbigniew Bulczak, tel. 698-326-797  
     - Arkadiusz Urbanik, tel. 600-961-036 
 

      
 

CELE I CHARAKTERYSTYKA IMPREZY: 

 

 Propagowanie turystyki kajakowej 

 Promowanie Ziemi Kaszubskiej w kraju i za granicą 

 Popularyzowanie kajakarstwa jako formy aktywnego wypoczynku 

 Podnoszenie sprawności fizycznej wśród młodzieży 
 Spływ o charakterze sportowo-rekreacyjnym z elementami imprezy 

na orientację, organizowany jest w ramach cyklu Grand Prix PZK 
2016 w projekcie "Aktywnym być, to dłużej żyć" 

 Spływ jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Tury-
styki 

 

TERMIN: 

 

13–15.05.2016 r. 
 

BAZA NOCLEGOWA: 

 

C.W. Wieżyca 

PUNKTACJA DRUŻYNOWA: 

 

 W punktacji drużynowej biorą udział uczestnicy obu tras. 

 Drużyna składa się z co najmniej 3 osad. 

 Suma punktów pięciu najlepszych osad w punktacji indywidualnej 
  wliczana jest do punktacji drużynowej. 

 Za każdego zgłoszonego uczestnika +2 pkt., nie więcej niż 30 pkt. 

 Za wykluczenie osady ze spływu do -100 pkt. 
 
 

NAGRODY: 

 

Organizatorzy w miarę posiadania środków finansowych zapewniają na-
grody indywidualne oraz puchary dla drużyn.  
 
 
PROTESTY: 
 
Protesty rozpatruje 3-osobowe jury składające się z: obserwatora GP z 
ramienia KTiR PZK, przedstawiciela organizatora i przedstawiciela 
uczestników. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Uczestnicy imprezy nie przestrzegający regulaminu mogą zostać z 
niej wykluczeni bez możliwości zwrotu wpisowego. 

2. Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów szkód, które wy-
rządzili. 

3. Organizator nie odpowiada za sprzęt oraz rzeczy uczestników, któ-
re zostaną zgubione lub skradzione. 

4. Organizator w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych 
mogących zagrażać zdrowiu lub życiu uczestników ma prawo prze-
rwać lub odwołać imprezę, a koszty poniesione przez uczestników 
nie będą zwracane. 

5. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie po 10.05.2016 r., 
wpisowe nie będzie zwracane. 

6. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu przysługuje organi-
zatorowi imprezy. 
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TRASY: 

 

Trasa I – CROSS 
14.05.2016 r. – Cross na Kółku Jezior Raduńskich – 38 km 

 
Trasa II – KAJAKOWY BIEG NA ORIENTACJĘ 
14.05.2016 r. – Bieg rozgrywany jest w akwenie jeziora Ostrzyckiego i 
jego dopływów (rz. Radunia, przesmyk na j. Patulskie, przesmyk na j. 
Brodno). 
 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 

 W crossie mogą uczestniczyć wszyscy turyści, którzy ukończyli 18 
lat i posiadają umiejętność pływania. Młodzież poniżej 18 lat do-
puszcza się do udziału w  pod opieką osób pełnoletnich, za pisem-
ną zgodą prawnych opiekunów.  

 Uczestnicy biorą udział w imprezie na własnym sprzęcie i na wła-
sną odpowiedzialność. 

 Osoby biorące udział w Crossie zobowiązane są do zabezpieczenia 
kajaków przed zatonięciem. 

 Uczestnicy imprezy zobowiązani są do pływania w kamizelkach 
asekuracyjnych. 

 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu imprezy i 
poleceń Kierownictwa. 

 Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu na wodzie pod 
karą wykluczenia z imprezy. 

 
 
KOSZTY UCZESTNICTWA: 

 

Wpisowe: 80 PLN 
Koszty noclegów: pole namiotowe w cenie wpisowego; nocleg w pawilo-
nie od 25 PLN za osobę za noc (wg cennika CW Wieżyca) 

  
ŚWIADCZENIA (w  ramach wpisowego uczestnik otrzymuje): 

 

 Ubezpieczenie NW 

 Opiekę medyczną 

 Wklejkę do odznak TOK PTTK i OT PZK 

 Pamiątkę spływową 

 Posiłek regeneracyjny po płynięciu 

 Napoje energetyczne na trasie Crossu (trasa I) 
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KATEGORIE ŁODZI: 

 

T-1 mężczyzn (trasa I) K-1 mężczyzn (trasa I) 
T-2 mężczyzn (trasa I) K-2 mężczyzn (trasa I)     T-2 Mix (trasa I)
T-1 open (trasa II)  T-2 open (trasa II) 

 

Kategoria jest punktowana, gdy rywalizację rozpoczną minimum 3 
osady. Osady nietworzące pełnej kategorii mogą być przesunięte do 
kategorii „wyższej”, jeśli wyrażą na to zgodę, za zgodą i na wniosek 
Sędziego Głównego.  

 
 

PUNKTACJA TRASY II - kajakowego biegu na orientację: 

 

Bieg rozgrywany jest w akwenie jeziora Ostrzyckiego i jego dopływów 
(rz. Radunia, przesmyk na j. Patulskie, przesmyk na j. Brodno). 
 
Start na kajakach turystycznych w kategorii T-1 open, T-2 open. 
Uwaga: W kajakowym biegu na orientację nie można startować na 
szybkich kajakach turystycznych typu GBA, Plastex Maraton itp. ani na 
wyczynowych. Ostateczna decyzja należy do komisji sędziowskiej. 
 
Równocześnie startują 3 osady w odstępach 5-minutowych. 
 
Limit czasowy biegu – 3 godziny. 
Za przekroczenie limitu czasowego naliczane są punkty karne: 

 do 15 minut – 1 punkt za każdą minutę 

 powyżej 15 minut – 5 punktów za każdą minutę spóźnienia 
 
Uczestnik biegu otrzymuje mapę, na której zaznaczone są punkty kon-
trolne oraz kartę startową. 
Punkty kontrolne znajdują się wzdłuż linii brzegowej lub w jej bliskim 
sąsiedztwie  (do około 10 metrów od brzegu) i oznaczone są dwukolo-
rowym prostokątem.   
Wartość punktowa punktu kontrolnego wskazana jest na karcie kon-
trolnej i może wynosić: 20, 10 i 5 pkt. 
Wartość punktowa punktu kontrolnego wskazana jest na karcie kon-
trolnej. Potwierdzeniem zaliczenia punktu kontrolnego jest przedziur-
kowanie odpowiedniego pola na karcie startowej. Każdy dziurkacz ma 
swój indywidualny wzór przypisany do danego punktu kontrolnego. 
 
W przypadku równiej ilości punktów liczony jest lepszy czas osady. 
 
PUNKTACJA DRUŻYNOWA BIEGU NA ORIENTACJĘ: 

 

I miejsce  +30 pkt. 
II miejsce  +25 pkt. 
III miejsce  +21 pkt. 
IV miejsce   +18 pkt. 
V miejsce   +16 pkt. 
każde następne o 1 pkt mniej 



 

ZGŁOSZENIA: 

 

Do dnia 12.05.2016 r. przyjmują: 
 
Komandor Sylwia Serafińska, tel. kom. 607-686-229, s.serafinska@wp.pl  
Magdalena Abraham-Dębska, tel. kom. 502-526-909, laylamagda@gmail.com 
Formularz zgłoszeniowy dostępny również na stronie www.stwbaltyk.pl 

 
 

PROGRAM IMPREZY: 

 

 
Piątek 13.05.2016: 

 

18.00 – 22.00 – przyjmowanie uczestników i weryfikacja 
 
 
Sobota 14.05.2016: 

 

7.00 – 9.00 - przyjmowanie uczestników oraz dalsza weryfikacja 
8.30 – 9.30 – badania lekarskie dla uczestników Crossu (trasa I) 
9:00 - odprawa Sędziego Gł. z kier. ekip oraz uczestnikami indywidual. 
10.00 – uroczyste otwarcie spływu 
10.30 – start Crossu (trasa I) 
11.00 – 12.00 - start do biegu na orientację (trasa II) 
17.00 – zamknięcie mety Crossu (I) 
17.00 – posiłek spływowy 
19.30 - uroczyste zakończenie spływu i wieczór wodniacki 

 
Niedziela 15.05.2016:  
10.00 -12.00 - turniej siatkówki o nagrodę komandora spływu 
12.00 - zdawanie pokoi, pożegnanie uczestników imprezy 

REGULAMIN, PUNKTACJA 

 

CEL REGULAMINU: 

 

Celem regulaminu jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na trasie 
oraz ustalenie kolejności zajętych miejsc przez: 

 poszczególne osady w punktacji indywidualnej 

 poszczególne drużyny w punktacji drużynowej 
 
 

ZASADY POKONYWANIA TRAS: 

 

 w imprezie biorą udział osady zweryfikowane przez komisję 
 sędziowską 

 każda osada otrzymuje numer startowy, który zakłada pierwsza 
osoba w kajaku – numer powinien być widoczny i możliwy 

 do odczytania przez sędziego 

 uczestnicy zobowiązani są do płynięcia w kamizelkach asekuracyj-
nych (brak kamizelki dyskwalifikuje uczestnika z punktacji) 

 osady startują na sygnał komisji sędziowskiej 

 trasa imprezy jest podzielona na trasę Crossu (trasa I) i trasę tury-
styczną (trasa II), 

 uczestnicy zobowiązani są do udzielania pomocy innym  
 zawodnikom w przypadku zagrożenia życia 

 na Crossie korzystanie na przenoskach z pomocy osób nie będą-
cych uczestnikami Crossu jest zabronione (nastąpi dyskwalifikacja 
osady). 

 na Crossie osady mogą korzystać z wózków do transportu kaja-
ków, pod warunkiem że zgłoszą ten fakt komisji sędziowskiej przed 
startem do crossu i będą woziły wózek w/na kajaku na całej trasie 
Crossu. 

 

PUNKTACJA TRASY CROSSU (trasa I): 

 

I miejsce  +50 pkt 
II miejsce  +45 pkt 
III miejsce   +41 pkt 
IV miejsce  +38 pkt 
V miejsce  +36 pkt 
każde następne   o 1 pkt mniej 

 
Dodatkowo za start i dopłynięcie do mety osada otrzymuje po +20 pkt. 
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Wieżyca 13-15.05.2016r. 

Sponsorzy: 

 
 

Spływ jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 

Imprezę zabezpiecza 

Państwowa Straż Pożarna 

Kartuzy 


