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Zawody w Sztumie 

Pod Patronatem Ministerstwa Sportu 

I Polskiego Związku Kajakowego. 

 

XXIX Ogólnopolskie Regaty Kajakowe o Memoriał Jana Raabe. 

W dniu 20 czerwca 2015 roku przeszły już do historii. 

Wspaniała atmosfera i pogoda towarzyszyły największej imprezie kajakowej w pomorskim.  

Wielki sukces organizacyjny i medialny. Prasa, radio, telewizja, latające drony, zawodnicy z całego 
kraju, z ponad dwudziestu klubów. To wszystko mogli oglądać mieszkańcy naszego miasta. Pod 
skrzydłami trenera Medalisty Mistrzostw Polski Marka Kuczewskiego rośnie nasza młoda kadra. 
Nasz klub wystawił trzydziestu dziewięciu zawodników od dziecka do naszego najstarszego 
pływającego kajakarza Henryka Frąckowiaka.  

Największe przeżycie to pierwszy start na zawodach, dla młodego sportowca, jaki i dla rodziców, 
dziadków, którzy dopingują swoje pociechy. Jak wiadomo każde zawody to medale, ale tylko dla 3 
zwycięzców z każdej kategorii, a tych nie brakowało.  

Dzięki uprzejmości organizatorów Prezesa KS Victoria Stanisława Kuczńskiego i 
Wiceprezesa Maciej Kopij odbył się pokaz kajakowy Zawodników Olimpiad Specjalnych na 
dystansie 200 m. Zawodnicy Olimpiad Specjalnych to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, 
dyscyplina ta po raz pierwszy zaistniała  oficjalnie w 1995 roku właśnie w Sztumie, gdzie odbyły 
się pierwsze oficjalne Makroregionalne Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych z udziałem ekip z 
Poznania, Chojnic, Kwidzyna i oczywiście Sztumu. 

Należy wspomnieć o bezpieczeństwie imprezy, karetka pogotowia na szczęście zbędna. Na wodzie 
bezpieczeństwa strzegli ratownicy WOPR wyposażeni w odpowiedni sprzęt motorowodny, 
dodatkowo wsparte pontonem bojowym sztumskiej straży pożarnej, za co serdecznie dziękujemy.  

Dziękujemy tak, że wszystkim, którzy choć w najmniejszej części przyczynili się do pomowcy w 
organizacji zawodów, 90% klubów już zapowiedziało swoją wizytę w przyszłym roku, 
zapewniając o wsparciu w organizacji Klubu Sportowego Victoria Sztum o starania do organizacji 
Długodystansowych Mistrzostw Polski 2016 w tej malowniczej miejscowości, jaką jest Sztum.  

Wieść o dwudniowych zawodach przypadła wszystkim do gustu. Film z tegorocznych dostępny na 
FB Klubu Victoria, oraz na FB Polskiego Związku Kajakowego. 

Do zobaczenia wszystkim już za rok. Czerwiec 2016 Sztum zapraszamy. 


