
Międzynarodowy Dzień Kajakarza 2017
15-17 września 2017

Największe wydarzenie turystyki kajakowej w Polsce

www.kayakmania.pl



Kilka słów o Kayakmanii 2017

Międzynarodowy Dzień Kajakarza to impreza dla sympatyków rekreacji
wodnej z całej Polski oraz mieszkańców Koronowa, Bydgoszczy
i miast ościennych. Impreza inspirowana jest Maratonem organizowanym
w Zegrzu przez Krzysztofa Książka w latach 80 – tych,
na który co roku przyjeżdżało kilkuset kajakarzy.
Nawiązując do tamtych czasów Kayakmania skierowana jest
do wszystkich sympatyków rekreacji i wypoczynku nad wodą.
Zarówno dla tych, którzy nigdy nie pływali jak również amatorów
i zawodowców. Podczas organizowania zawodów na plaży
organizujemy szereg imprez dla rodzin z dziećmi
i osób towarzyszącym uczestnikom wyścigów.
Punktem kulminacyjnym będzie wręczenie nagród
oraz wieczorny koncert Gwiazdy.



Miejsce rozgrywania Międzynarodowego Dnia Kajakarza

Zalew Koronowski: Plaża Główna w Pieczyskach

Termin: 15-17 września 2017

Organizator: Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe Binduga

Współorganizator: Gmina Koronowo

Spodziewana liczba uczestników: 200-400 osób

Spodziewana liczba osób biorących udział w Pikniku Rodzinnym:

1000-3000 osób



Rywalizacja odbywać się będzie w następujących kategoriach:

Ultramaraton open T1 – 82 km

T-1 K (załoga jednoosobowa - kobieta) – 21 km

T-1 M (załoga jednoosobowa - mężczyzna) – 42 km

T-2 K (załoga dwuosobowa - kobiety) – 21 km

T-2 M (załoga dwuosobowa - mężczyźni) – 42 km

T-2 Mix (załoga dwuosobowa) - 42 km

Bieg główny (formuła australijska)



Bieg główny (formuła australijska):

Trasa biegu głównego o puchar Burmistrza Koronowa 

(formuła australijska) zostanie wytyczona w centralnej części 

Zalewu Koronowskiego i polega na wielokrotnym zaliczeniu 

wyznaczonej rundy.

Formuła biegu australijskiego polega na stopniowej eliminacji 

uczestników z końca stawki po zaliczeniu kolejnej rundy. 



Nagrody rzeczowe indywidualne:

- za pierwsze miejsce - sprzęt sportowy o orientacyjnej wartości 1500 zł,

- za drugie miejsce - orientacyjna wartość 1000 zł,

- za trzecie miejsce - orientacyjna wartość 500 zł,

Indywidualne nagrody rzeczowe będą wręczane dla osad zajmujących 

miejsca od 1 do 3. Indywidualne nagrody rzeczowe nie dotyczą biegu 

głównego o puchar Burmistrza Koronowa (formuła australijska).



Nagrody rzeczowe drużynowe:

- za zwycięstwo w kategorii drużynowej przyczepa kajakowa,

- za miejsce drugie mała przyczepa kajakowa,

- za miejsce trzecie 10 wioseł kajakowych.

Wśród wszystkich uczestników konkurencji maratonowych i biegu 

głównego, którzy zajęli miejsca od 4 zostaną rozlosowane drobne 

nagrody o wartości do 100 zł.



Smocze Łodzie w walce o Smoczy Graal

10 wioseł, jeden bęben, jeden ster -  tyle potrzeba, aby poruszyć Wodnego 

Smoka. Podczas Kayakmania 2017 drużyny dosiadające grzbietów tych bestii 

zmierzą się w walce o Smoczy Graal. Może zdobędzie go właśnie Twoja ekipa?

ZAPISZEMY
TYLKO
16 DRUŻYN



Dla rodzin i osób towarzyszących przewidzieliśmy cały szereg atrakcji.
Podczas całego wydarzenia organizatorzy przewidzieli m.in.

- konkursy dla dzieci z nagrodami
- animacje gier i zabaw dla dzieci
- pokazy smoczych łodzi
- porady dietetyczne z badaniem składu ciała
- stoiska reklamowe lokalnych producentów i przedsiębiorców
- wieczorny koncert z gwiazdą wieczoru - Mateusz Ziółko
i wiele innych atrakcji.



Sponsorowi zapewnimy:

Bezpośrednio na plaży i w czasie zawodów:
- wystawienie drużyny do parady smoczych łodzi
- prezentacja firmy i logo na telebimie podczas Kayakmania 2017
- flagi plażowe z logo
- parawany, leżaki itp. z logo sponsora
- banery na plaży i w okolicy przez cały sezon letni
- stoisko reklamowe, hostessy

Przed zawodami:
- wersja drukowana (plakat i ulotka)
- wersja elektroniczna (FB, inne portale społecznościowe,
portale miejskie, plakat elektroniczny, ulotka elektroniczna,
strona www Kayakmania 2017).









Już nam zaufali

ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATOR

PATRONATY URZĘDÓW I INSTYTUCJI

PATRONAT NAUKOWY

SPONSORZY GŁÓWNI



Już nam zaufali

SPONSORZY

PARTNERZY



Kayakmania Koronowo 2017

Więcej informacji na naszej stronie www

http://www.kayakmania.pl

oraz: https://www.facebook.com/KayakmaniaPL/

Zapisy pod adresem:

https://www.rejestracja.kayakmania.pl

Drużynom spoza Polski pomożemy w znalezieniu noclegów

Napisz do nas: kontakt@binduga.org.pl 

http://www.kayakmania.pl/
https://www.facebook.com/KayakmaniaPL/
https://www.rejestracja.kayakmania.pl/
mailto:kontakt@binduga.org.pl
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