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Warunki uczestnictwa  

 - W imprezie mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub 

opiekunów prawnych. 

 -  W Maratonie mogą brać udział osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub 

opiekunów prawnych. 

 - Wymagane jest posiadanie aktualnych badań lekarskich potwierdzających zdolność do 

wzięcia udziału w maratonie lub podpisane oświadczenie, że uczestnicy startują na własną 

odpowiedzialność. 

 - Zawodnicy startują na własnych kajakach. 

 - Osoby biorące udział w maratonie zobowiązane są do posiadania kamizelek 

asekuracyjnych na wyposażeniu sprzętu pływającego oraz zabezpieczenia kajaków przed 

zatonięciem. 

 

Koszty i świadczenia 

 

- Wpisowe: osoby dorosłe                                                       -    90 zł 

- Wpisowe dla dzieci do lat 15 (rocznik 1999)                       -    40 zł 

- Wpisowe dla dzieci do lat 10 (rocznik 2004)                       -     30 zł 

- Dzieci do lat 4 (rocznik 2010) nieodpłatnie – nie korzystają z obiadów 

- Opłata za przyczepy kempingowe – 20 zł za dobę – opłata indywidualna 

 

Wpisowe dotyczy każdej osoby biorącej udział w zawodach 

oraz osób towarzyszących, które korzystają z biwaku, jego 

wyposażenia oraz świadczeń organizatora. 
Samochody po rozładunku sprzętu biwakowego i kajaków należy zaparkować przed 

ogrodzeniem biwaku. 

 



 

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje 

- ubezpieczenie NNW 

- miejsce na polu biwakowym oraz parking przed biwakiem 

- obiady (piątek, sobota, niedziela) 

- pamiątkę spływową 

- opiekę ratowniczą i przedmedyczną na czas trwania zawodów kajakowych 

- nagrody za trzy pierwsze miejsca w konkurencjach rozgrywanych w ramach Maratonu 

  oraz w zawodach kajakowych 

- puchary w punktacji drużynowej 

                                                                                                                                  

Cele i zadania Maratonu 
- propagowanie maratonów wśród turystów kajakowych 

- propagowanie współzawodnictwa wśród dzieci i młodzieży 

- promowanie Gminy Osie w kraju i za granicą 

- promowanie Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz rzeki Wdy 

 

 

 

 

        Konkurencje Maratonu zaliczane do punktacji GRAND PRIX PZK 
 

     1. Osady męskie      G-1  kajaki typu GBA oraz zbliżone klasą         21 km 

     2. Osady żeńskie     K-1  kajaki nieturystyczne open                          14 km 

     3. Osady męskie      G-2  kajaki GBA oraz zbliżone klasą                  21 km 

     4. Osady żeńskie     K-2  kajaki nieturystyczne open                          14 km 
     5. Osady męskie               K-1 weterani open                                                 14 km 

     6. Osady męskie       T-1  kajaki turystyczne                                         14 km 

     7. Osady męskie       T-2  kajaki turystyczne                                         14 km 

     8. Osady miks         T-2  kajaki VISTY organizatora      7 km 

 

O zaliczeniu kajaka do odpowiedniej kategorii decyduje komisja powołana na 

Maratonie 

 

Warunkiem przeprowadzenia poszczególnych konkurencji jest udział 4 osad  
 

Trasa wyścigów: Zapora Żur – most w Grzybku – Zapora Żur (pętla 7 km) 

 
Start do Maratonu GRAND PRIX PZK: poszczególne kategorie startują co 10 min  

 

Zgłoszenia do 5.08.2014 na adres  - ktwceluloza@wp.pl  

 

lub telefonicznie 603 255 530, 600 996 457 

 

Wpłaty do 5.08.2014   – Klub Turystów Wodnych „Celuloza” Świecie Kościuszki 17 

 

      Numer konta -   46 1160 2202 0000 0000 5016 7794 
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I. Program Maratonu 

 
14.08.2014 Czwartek 

Od 1700  przyjmowanie i weryfikacja uczestników na biwaku w Żurze 

oraz zapisy do MARATONU GRAND PRIX PZK 

 

 

15.08.2014 Piątek 

 

  800 dalszy ciąg weryfikacji, zapisy do Maratonu – weryfikacja kajaków 

1000 odprawa Sędziego Głównego z uczestnikami startującymi w Maratonie 

1030 otwarcie XVIII Maratonu „Zapora Żur 2014” 

1100 start do Maratonu - poszczególne kategorie co 10 min  
1430 obiad 

1500 zawody sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży 

1500 zawody kajakowe na orientację 

1700 wyścigi kajakowe kobiet i mężczyzn – 200 m 

1930 wieczorek taneczny 

2400 cisza nocna 

 

 

 

16.08.2014 Sobota 

 

1000       wyścigi indywidualne dzieci i młodzieży – eliminacje 200 m 

1030        zabawy sportowo-rekreacyjne dla dzieci 

11.00       wyścigi Smoczych Łodzi – drużynowe – dystans uzależniony od ilości ekip 

14.00      obiad 

14.30      dalsza część zawodów kajakowych dzieci i młodzieży 

15.00      wyścigi Smoczych Łodzi 

16.00      finały wyścigów kajakowych 

 

17.08.2014 Niedziela 

 

10.00 – finały wyścigów kajakowych kobiet i mężczyzn - 200 m 

14.00 - obiad   

1430 

 

Uroczyste zakończenie 

XVII Maratonu Kajakowego „Zapora Żur 2014” 
GRAND PRIX PZK 2014 

 

 

 

 

 



 

 

Regulamin 

Ogólnopolskiego Maratonu Kajakowego „Zapora Żur” 

Punktacja drużynowa 

 
Do punktacji drużynowej wlicza się punkty zdobyte przez wszystkich zawodników 

zweryfikowanych w Maratonie i zawodach kajakowych oraz przez dzieci startujące 

w wyścigach kajakowych. 

Wyniki zawodów dzieci, młodzieży oraz dorosłych, które odbywają się na lądzie, nie 

są wliczane do punktacji drużynowej. 

1. Za zajęte miejsca w Maratonie GRAND PRIX PZK 

I  miejsce   + 15 pkt 

      II miejsce   + 10 pkt 

III miejsce   + 8 pkt 

IV miejsce   + 5 pkt 

V miejsce   + 4 pkt 

VI miejsce   + 3 pkt 

za udział   + 2 pkt 

2.Za zajęte miejsca w zawodach kajakowych 

I  miejsce   + 10 pkt 

II miejsce   +   8 pkt 

III miejsce   +   6 pkt 

IV miejsce   +   4 pkt 

V miejsce   +   3 pkt 

za udział   +   1 pkt 

3.Za zajęte miejsce w konkurencjach drużynowych – kajakowych 

I miejsce                           + 40 pkt 

II miejsce                          + 30 pkt 

III miejsce                         +20 pkt 

za udział                            + 10 pkt 

kluby mogą wystawić kilka zespołów, do punktacji ogólnej liczą się punkty najlepszego 

zespołu 

4.Za każdego zweryfikowanego uczestnika  + 2 pkt. do punktacji drużynowej, 

      maksymalnie 30 pkt. 

5.Punktacja ujemna - drużynowa 

1. Za niezgłoszenie numeru startowego na starcie lub mecie   -1  pkt 

2. Za brak kamizelki asekuracyjnej w kajaku {MARATON}            -15 pkt. 

3. Za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie przyrody            -5 pkt. 

4. Za nieprzestrzeganie zakazu picia alkoholu na wodzie      wykluczenie ze spływu 

5. Za każdą osobę wykluczoną z imprezy                                do -100 pkt. 

 Spływ wygrywa drużyna, która zdobędzie największą ilość punktów dodatnich 

 W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez kilka drużyn wygrywa mniej 

liczna drużyna 

 Protesty można składać do komisji sędziowskiej po uprzednim wpłaceniu wadium w 

wysokości  50 zł, po pozytywnym rozpatrzeniu protestu wadium zostanie 

zwrócone 

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do komisji sędziowskiej. 
 

 

 

 


