
ORGANIZATOR: 
 

Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „BAŁTYK GDYNIA” 

 

Cross kajakowy o „Błękitną Wstęgę Jezior Raduńskich”, jest spływem o charakterze sportowo-
rekreacyjnym z elementami imprezy na orientację, organizowanym w ramach festiwalu kajakowego. 

 

 
Współorganizatorzy: 

CSWiPR na Złotej Górze, UmpaUmpa Tribe of the Freestyle Padlers 

 
 

Patronat: 

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk 
Burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński 

 

KONKURENCJE CROSSU: 

Trasa I — Cross kajakowy 38 km (Kółko Jezior Raduńskich) 
 

Trasa II — kajakowy bieg na orientację 
 

TERMIN: 

30.06.2017 r. - 02.07.2017 r. 

 

BAZA: 

Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Grn. 

 

 
KATEGORIE ŁODZI: 

T-1 mężczyzn (trasa I)  T-2 mężczyzn (trasa I)  T-2 mix (trasa I) 
T1 Open (trasa II)  T2 Open (trasa II) 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

W spływie mogą uczestniczyć wszyscy kajakarze, którzy ukończyli 18 lat. 
Młodzież poniżej 18 roku życia dopuszcza się do udziału w spływie  
pod opieką osób pełnoletnich (w kajaku 2 os.) albo posiadających pisemną zgo-
dę rodziców lub prawnych opiekunów. Uczestnicy biorą udział w spływie na wła-
snym sprzęcie i na własną odpowiedzialność. 
Osoby biorące udział w spływie zobowiązane są do posiadania kamizelek 
asekuracyjnych oraz zabezpieczenia kajaków przed zatonięciem. 

 

KOSZTY: wpisowe wynosi 80 zł 
 

W RAMACH WPISOWEGO UCZESTNIK OTRZYMUJE: 

Nocleg na polu namiotowym (toalety, prysznice), ubezpieczenie NNW, opiekę 
medyczną i ratowniczą, wklejki, pamiątkę spływową, posiłek turystyczny, na-
grody indywidualne i drużynowe za zdobyte miejsca. 
 
 

CELE I ZADANIA SPŁYWU: 

Propagowanie turystyki kajakowej, promowanie ziemi kaszubskiej w kraju 
i za granicą, propagowanie aktywnego wypoczynku, podnoszenie sprawności 
fizycznej. 
 

UWAGA: 
W kajakowym biegu na orientację nie można startować na szybkich kajakach 
turystycznych, typu GBA, Plastex Maraton itp., oraz wyczynowych. Ostateczna 
decyzja w tej sprawie należy do komisji sędziowskiej. 

DODATKOWE ATRAKCJE: 
 

TRUSKAWKOBRANIE - piknik, koncerty, jedna z najbardziej znanych imprez na 
Kaszubach. 
FESTIWAL KAJAKOWY Umpa Umpa - Freestyle Kajakowy, Kids Cross 
KKKajaki - Kajak dla Każdego, Kayak Fun (spływik zręcznościowy KKKajaki) 
 
WPŁATY: 
należy dokonywać przelewem lub przekazem pocztowym do dnia 25.06.2017 r. 
na rachunek 98 1500 1881 1218 8004 3296 0000  (dopisek „CROSS 2017”) 
 
 

ZGŁOSZENIA I DODATKOWE INFORMACJE: 
Do dnia 28.06.2017 r. indywidualnie lub zbiorowo zgłoszenia przyjmują: 

 
 

Komandor Sylwia Serafińska, tel. kom. 607-686-229, s.serafinska@wp.pl 
Magdalena Abraham-Dębska, tel. kom. 502-526-909, laylamagda@gmail.com 

   

Prosimy zainteresowane osoby o potwierdzenie udziału do 25.06.2017 r. 
W przypadku rezygnacji po terminie 25.06.2017 r. wpisowe nie ulega zwrotowi. 
 
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!! 

 

 
RAMOWY PROGRAM CROSSU: 
 
 

Piątek 30.06.2017: 
 
 
 
 
   
Sobota 01.07.2017: 
     
 
      
         
      
           
         
 
 
 
 

8:00 - 10:00 - przyjmowanie uczestników oraz dalsza weryfikacja 

10:30 - uroczyste otwarcie spływu, odprawa dla uczestników 

11:00 - start Crossu (trasa I) 

12:00 - 13:00   - starty do biegu na orientację (trasa II) 

17:30              - zamknięcie mety Crossu (trasa I)       

17:00  - 18:00 - posiłek spływowy 

ok. 18:00  - uroczyste zakończenie spływu, wyniki, nagrody 

20:30 - impreza integracyjna, grill 

18:00 - 22:00 - przyjmowanie uczestników i weryfikacja 

21:00 - ognisko 


