REGULAMIN
XXVII OGÓLNOPOLSKI BARBÓRKOWY WYŚCIG KAJAKOWY
NA ZALEWIE RYBNICKIM
06 – 08 GRUDZIEŃ 2013
ORGANIZATOR:

Śląski Klub Turystyki Kajakowej

Współorganizatorzy:
- Starostwo Powiatowe Rybnik
- Urząd Miasta Rybnik
- EDF Rybnik
- MOSiR Żory
- Z.Z.R.G. w Polsce Zarząd Krajowy Bytom
- WOPR Rybnik

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Komandor:
Kierownik techniczny:
Sędzia główny:
Sędzia pomocniczy:
Sekretariat:
Obsługa ratownicza:

Władysław Grabowski
Jan Śledziowski
Marian Cyprys
Norbert Profaska, Jan Bielecki
Sonia Sówka, Kamila Biel
WOPR Rybnik

Trasa wyścigu: Stodoły – Orzepowice – Stodoły 15 km
Start: Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji „Pod Żaglami” Rybnik ul Rudzka 394. Dojazd w kierunku Rud.
Zakwaterowanie: OSWiR „ Pod Żaglami”
ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA
Zespoły oraz osoby indywidualne powinny zgłaszać się, na kartach zgłoszeń, w terminie do 30.11.2013 r. na adres:
e-mail: sktk.neptun@tlen.pl oraz telefonicznie 695 649 596, 32 4719779
W tym samym terminie należy dokonać wpłaty na rzecz organizatora w wysokości: 60 zł (bez noclegu 50 zł)
na konto: ŚKTK „NEPTUN” Bank BGŻ w Knurowie: n r 4 5 2 0 3 0 0 0 4 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 5 8 6 7 7 0 z do pi s ki e m „ O B WK ”
Po tym terminie koszt udziału zwiększa się o 20 zł oraz organizator nie zapewnia pamiątki spływowej

CELE I ZADANIA
• popularyzacja zimowej turystyki kajakowej, jako formy aktywnego wypoczynku
•
promowanie aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych
•
zapoznanie uczestników z walorami zalewu Rybnickiego, miasta i powiatu Rybnik
•
promocja miast i gmin woj. śląskiego i osiągnięć gospodarczych
obchody „Dnia Górnika”
•

ŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW:
• ubezpieczenie NW
• pamiątka spływowa
• gorące napoje na czas trwania wyścigu
• ciepły posiłek po zakończeniu wyścigu
• nocleg w warunkach turystycznych bez pościeli
• ciepła woda, WC i prysznice
• wklejka do książeczki odznak turystycznych
• asekuracja ratowników WOPR na wodzie
• prawo do nagród:
o indywidualnie – za pierwsze trzy miejsca medale i dyplomy
o drużynowo – puchary i dyplomy dla pierwszych pięciu drużyn

PROGRAM IMPREZY:
06.12.2013
19: 00 – 22: 00 - weryfikacja w miejscu zakwaterowania
07.12.2013
8:00 – 10:00 - c.d. Weryfikacji
11: 00 - otwarcie imprezy
11: 30 - start kajaków T-1
11: 45 - start kajaków T-2
14: 00 - zamknięcie mety
15: 00 - ciepły posiłek
16: 30 - zakończenie OBWK, wręczenie nagród
18: 00 - „Biesiada kajakowa z Neptunem” (impreza dodatkowa) *
WYŻYWIENIE I WYPOSAŻENIE
Uczestnicy biorą udział w wyścigu na własnym sprzęcie i przygotowują śniadania we własnym zakresie. Zapewniony będzie
dostęp do aneksu kuchennego i ciepłej wody. Kawa i herbata do dyspozycji wszystkich uczestników imprezy.
Organizator może zapewnić za dodatkową opłatą miejsce w kajaku - koszt 20 zł
PUNKTACJA
Indywidualna - zwycięża osada, która pokona trasę w najlepszym czasie
Drużynowa - suma punktów zdobytych indywidualnie.
Punktacja odpowiadać będzie czasowi uzyskanemu podczas wyścigu. I tak – załoga, która uzyska najlepszy
czas zdobywa tyle punktów ile osad bierze udział w danej kategorii (np. 20 osad daje za I miejsce 20 pkt itd.)
- za każdego uczestnika dodatkowo - 1 PKT
Dyskwalifikacja następuje w przypadku:
- przybycia na metę po godz.14:00
- nie przestrzegania zasad regulaminu
Uczestnicy startują w następujących kategoriach: T-1 i T-2 mężczyźni, T-1 i T-2 kobiety, T-2 i C-2 mikst
Uwaga! Aby drużyna mogła być zweryfikowana musi zgłosić minimum trzy płynące osady
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WYŚCIGU
• przestrzeganie regulaminu imprezy
• przestrzeganie zasad ochrony przyrody
• odpowiedzialność prawna i materialna za ewentualne szkody wyrządzone uczestnikom i osobom trzecim
• obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w czasie trwania wyścigu
• obowiązuje nakaz płynięcia w kamizelce asekuracyjnej w odległości gwarantującej stały kontakt wzrokowy z najbliższym
brzegiem jeziora
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
UWAGA! Dowód wpłaty (pisemny) należy przedstawić podczas weryfikacji. Rezygnację z imprezy po 02.12.13. spowoduje
utratę wpisowego. Wyścig na Zalewie Rybnickim dostępny jest dla osób pełnoletnich, które posiadają umiejętność pływania,
sprzęt pływający i ratunkowy. Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w wyścigu, pod opieką osób dorosłych, po uprzednim
złożeniu w biurze spływu oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią. Zgłaszający ponosi pełną
odpowiedzialność za poziom techniczny sprzętu i stan zdrowia zgłaszanych osób.
Kierownictwo OBWK ogranicza ilość uczestników do 150 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku zaistnienia warunków stwarzających zagrożenie dla uczestników wyścigu, Komandor może odwołać wyścig
w całości lub zmienić jego program. W takim przypadku nie przysługuje prawo zwrotu wpisowego.
W przypadkach wątpliwych prawo do interpretacji niniejszego regulaminu należy do Komandora.
KOMITET ORGANIZACYJNY
XXVII OBWK

Patronat medialny

*)

BIESIADA KAJAKOWA

Śląski Klub Turystyki Kajakowej „Neptun” Żory w ramach XXVII OBWK organizuje „III Biesiadę Kajakową z Neptunem”,
która odbędzie się dnia 7 grudnia (sobota) w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji „ Pod Żaglami” nad Zalewem Rybnickim.
Program imprezy przewiduje:
18: 00 - rozpoczęcie Biesiady
18: 15 - powitanie zaproszonych gości, chwila wspomnień
18: 30 - wydawanie golonki, piosenki górnicze i turystyczne, konkursy
21: 30 - zakończenie Biesiady, disco z DJ
Nocleg, w warunkach turystycznych, zapewniony w Ośrodku Sportów Wodnych
08.12.2013 (niedziela)
9: 00 – ciepły posiłek z kuchni polowej
11: 00 – forum braci kajakarskiej
15: 00 – wykwaterowanie z OSW „Pod Żaglami”
Koszt udziału w Biesiadzie wraz z noclegiem 70 zł

Serdecznie zaprasza
Zarząd ŚKTK „Neptun” Żory

