
48 OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY "TRZECH 
ZAPÓR"  

 na rzece SOLE 
 

należący do prestiżowego cyklu 
Puchar Grand Prix PZKaj 2014  

 
27 – 29 czerwca 2014 

 

 
 
 
Chciałbyś rozpocząć wakacje w kajaku? Szukasz 
niepowtarzalnej trasy oraz sportowej rywalizacji? Proszę 
bardzo! 
 
W programie konkurencje kajakowe oraz sprawnościowe! Zapraszamy do aktywnego 
wypoczynku, bez względu na wiek! 
 
 
ORGANIZATOR: 
 
- Ognisko TKKF „MOTOR” Andrychów   
 
- Polski Związek Kajakowy, Komisja Turystyki i Rekreacji 
 
 
PARTNERZY: 
 
-  Ministerstwo Sportu i Turystyki 
-  Starostwo Powiatowe w Żywcu, Bielsku-Białej, Oświęcimiu i Wadowicach  
-  Urząd Miasta Oświęcim  
-  Urząd Miasta Andrychów 
-  Urząd Miasta Żywiec 
-  Urząd Miasta Kęty 
-  Urząd Gminy Porąbka 
 



PROGRAM SPŁYWU: 
 
 
27-06-2014r. –PIĄTEK 
Uwaga: Biwak w Kobiernicach na boisku KS SOŁA Kobiernice  
    18:00 – 21:00   -  początek weryfikacji zespołów 
    23:00    -  cisza nocna 
 
 
28-06-2014r. –SOBOTA 
          7:00              -  pobudka, dalszy ciąg weryfikacji, 
          8:00               -  odprawa z kierownikami drużyn w Biurze Spływu, 
   -  wyjazd 1 tury transportu sprzętu 
          9:30               -  uroczyste otwarcie spływu na biwaku w Kobiernicach, 
        10:00              -  wyjazd uczestników na start I etapu spływu Żywiec - Porąbka                    

    własnymi i organizatora środkami transportu, 
   11:00 - 11 :30   - start do Odcinka Regularnego Przepływu (ORP) na Jez.Żywieckim, 

    na trasie Żywiec - Zapora w Tresnej, dł. 5km, 
   11:30 - 12:30        -  meta ORP na Zaporze w Tresnej, 1 posiłek regeneracyjny 
         13:00              -  start Odcinka Szybkościowego (OS) na Jez. Międzybrodzkim (od   

       kładki za Zaporą w Tresnej do Zapory w Porąbce), dł. 7km, 
    Regulamin ORP i OS podany zostanie przy weryfikacji, 

   14:00 - 16:00       -  przewóz kajaków przez zaporę w Porąbce;  
 Uwaga! Po przekroczeniu limitu czasowego na zaporach,      
uczestnicy przenoszą kajaki przez zapory we własnym 
zakresie, 

   14:00 - 16:00        -  meta I etapu przy zaporze w Porąbce na lewym brzegu, 
    - przewóz uczestników na biwak do Kobiernic, 
   - 2 posiłek regeneracyjny na biwaku w Kobiernicach 
   17:00 - 19:00       -  konkurencje sprawnościowe na biwaku w Kobiernicach, 
   20:00 - 22:00       -  ognisko, 
         23:00             -  cisza nocna. 
 
 
29-07-2014 r. –NIEDZIELA 
          7:00              - pobudka 
   9:00   -  9:30        - start do II etapu spływu Porąbka - Oświęcim, 
 

UWAGA PRZESZKODY ! 

   BIELANY – 11 kilometr, niebezpieczny próg, przenosimy kajaki lewym brzegiem. 
OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PRZEPŁYWANIA KAJAKIEM PRZEZ PRÓG!!! 

  
14:00 - 15:00   - meta w Oświęcimiu na prawym brzegu w parku, zaraz za kładką 

             dla pieszych, 
     - 3 posiłek regeneracyjny 
      15:15              - zakończenie spływu, wręczenie pucharów, nagród i dyplomów,  
     wklejek 
          - przewóz uczestników na biwak do Kobiernic   
 
 



WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Spływ jest dostępny dla kajakarzy, którzy: 
-  zgłosili uczestnictwo i dokonali opłat zgodnie z regulaminem, 
-  posiadają umiejętność pływania, 
-  dolną granicę wieku ustala się na 18 lat, uczestnicy w wieku poniżej 18 lat muszą  
posiadać pisemne oświadczenie potwierdzone podpisami obojga rodziców,  
wyrażających zgodę na udział niepełnoletniego w spływie, a ponadto oświadczenie  
pełnoletniego członka załogi o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za  niepełnoletniego 

2. Uczestnicy spływu biorą w nim udział na własnym sprzęcie z pełnym wyposażeniem 
turystycznym. Każdy uczestnik musi bezwzględnie posiadać założony na siebie 
sprzęt asekuracyjny, reperaturkę do posiadanego typu kajaka oraz minimum jedną 
apteczkę na zespół klubowy. Zabrania się płynięcia na sprzęcie zagrażającym 
bezpieczeństwu oraz w  stanie nietrzeźwym. Sprzęt asekuracyjny należy okazać na 
starcie. 
 

ZGŁOSZENIE DO SPŁYWU należy dokonać do dnia 20-06-2014 na załączonym 
druku i wysłać na adres: 

TKKF "MOTOR" Andrychów 
Ul. Lenartowicza 7, Skr. Poczt. 32 
34-120 Andrychów 
 

lub elektronicznie: ryszard.jontecz@o2.pl   lub   tkkfmotor@gmail.com 
 

 

Opłaty za udział w spływie należy dokonać na konto: 

Ognisko TKKF „MOTOR” Andrychów                                                
Bank Spółdzielczy Andrychów   

Nr konta 41811000002001000004880001  
z dopiskiem „SPŁYW” 

 
Opłata OSK „Trzech Zapór” wynosi (do 20.06.2014): 
                    -50 złotych od osoby;   
                    -40 złotych – dzieci, instruktorzy turystyki kajakowej, 
                    -30 złotych – osoby towarzyszące. 
Po terminie zgłoszeń opłata wynosi 70 złotych od osoby (O wysokości kosztów decyduje 
data dokonania wpłaty). 
 
Dowód wpłaty oraz karta zgłoszenia są dokumentami, na podstawie których 

komisja weryfikacyjna dopuści uczestników do spływu. 
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"Trzy Zapory" to jeden z nielicznych spływów, który ma tak urozmaiconą trasę. Zaczyna 
się ona w Żywcu i biegnie przez trzy malownicze jeziora utworzone przez sztuczne zapory. 
Kolejny etap wiedzie rzeką Sołą i kończy się w Oświęcimiu. Uroki tego miejsca spełniają 
oczekiwania najbardziej wybrednych kajakarzy. 
 
Trasa spływu przebiega przez wiele ciekawych miejsc: 
 
1. Żywiec – miasto znane z jednego z największych browarów w Polsce, 
 
2. Jezioro Żywieckie – akwen wodny idealny do żeglowania, windsurfingu oraz 
kajakowania z licznymi ośrodkami i przystaniami, 
 
3. Zapora w Tresnej – ziemna zapora wodna, obok której znajduje się przystań wraz z 
restauracją licznie odwiedzaną przez weekendowych turystów, 
 
4. Jezioro Międzybrodzkie – akwen wodny, podobnie jak Żywiecki - idealny do uprawiania 
wszelkich sportów wodnych, 
 
5. Góra Żar, na której znajdują się: 
- lotnisko szybowcowe, 
- kolej szynowa na szczyt, 
- elektrownia szczytowo-pompowa ze zbiornikiem na szczycie góry (możliwość 
zwiedzania) 
 
6. Meta w Oświęcimiu – miejscu, w którym znajduje się Hitlerowski Obóz Koncentracyjny 
(możliwość zwiedzania) 
 


