GRAND PRIX PZK
XV Otwarty Maraton Kajakowy

WARTA CHALLENGE
19 - 21 czerwca 2015 r.

rzeka Warta
Poznań - Sieraków

Patronat Honorowy
Starosta Poznański Jan Grabkowski

Organizator
Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej
WARTA

INFORMATOR
Trasa:
1. Rz. Warta na odcinku Poznań - Sieraków o długości 100 km do pokonania w jednym dniu tj: 20 czerwca 2015r. (OLC)
– maraton kajakowy. Warta na trasie maratonu jest rzeką nizinną bez przeszkód technicznych. Utrudnieniem mogą
być wiatry północno-zachodnie. Warta płynie ze średnią prędkością 3,5-4,5 km/h.
2. Rz. Warta/Cybina (dookoła Ostrowa Tumskiego w Poznaniu) – wyścig dł. 5 km.
3. Rz. Warta (Stary Port) - slalom kajakowy
Uczestnictwo:
1. W maratonie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez kluby, organizacje, instytucje oraz uczestnicy indywidualni –
amatorzy i sportowcy.
2. W maratonie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pod opieką oraz po przedłożeniu
pisemnej zgody opiekunów prawnych.
3. Uczestnicy muszą posiadać umiejętność pływania oraz odpowiedni stan zdrowia, co potwierdzają stosownym
oświadczeniem (za osoby nieletnie – opiekunowie).
Zgłoszenia:
1. Zgłoszenia należy składać do dnia 07.06.2015 r. na Kartach Zgłoszeń na adres:
Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 190 tel. +48 61 842-23-12,
email: wstirw@warta.poznan.pl
2. Do Karty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty
3. Każda osoba staje się uczestnikiem imprezy z chwilą osobistego dokonania weryfikacji w biurze maratonu, w czasie
której niezbędne są: dowód osobisty, dowód wpłaty wpisowego, pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
Wpisowe:
1. 90,00 zł od każdej zgłoszonej osoby
50,00 zł dla dzieci i młodzieży uczącej się
30,00 zł dla członków WSTiRW Warta
2. Wpłatę należy dokonać na konto: 11 1240 1763 1111 0000 1813 3758
Bank PKO S.A. II O/Poznań, z adnotacją: Warta Challenge-2015.
3. Rezygnacja z udziału w imprezie powoduje utratę wpłaconego wpisowego.
Bezpieczeństwo:
- Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
- W trakcie płynięcia uczestnicy muszą mieć założone kamizelki asekuracyjne.
- Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas imprezy.
- Uczestnicy objęci są ubezpieczeniem NNW
Transport:
- Organizator zapewnia transport uczestników i sprzętu z Sierakowa do Poznania oraz na trasie maratonu.
Sprzęt:
1. Uczestnicy płyną w maratonie na własnym sprzęcie turystycznym lub sportowym
2. Organizator dysponuje turystycznymi kajakami 2-os (30,00zł/os) – ilość ograniczona.
3. Sprzęt pływający musi być sprawny i zabezpieczony przed zatonięciem.
Zakwaterowanie i wyżywienie:
1. Zakwaterowanie w namiotach na przystani kajakowej KS Warta w Poznaniu
2. Organizator w ramach wpisowego zapewnia miejsce na rozbicie namiotu uczestnika w dniach 19-21 czerwca 20154r.
oraz parking niestrzeżony
3. Organizator dodatkowo w ramach wpisowego zapewnia: udział w biesiadzie wodniackiej, posiłek po przypłynięciu do
Sierakowa, wyżywienie regeneracyjne podczas maratonu na punktach kontrolnych.
4. Pozostałe wyżywienie we własnym zakresie.
Cel maratonu:
1. Uczestnictwo w imprezach z cyklu Grand Prix PZK
2. Popularyzacja kajakarstwa.
3. Próba określenia granic swoich możliwości „wodniackich”.
4. Promowanie walorów krajoznawczych i turystycznych oraz przystani rzeki Warty.
5. Zdobywanie odznak kajakowych.

Program:
- 19.06.br. (piątek)

18.00-20.00 weryfikacja uczestników w Poznaniu
20.00 odprawa techniczna, uroczyste otwarcie imprezy,
biesiada wodniacka
23.00 cisza nocna

- 20.06.br. (sobota)

07.00
18.00

- 21.06.br. (niedziela)

20.00
23.00

start do maratonu w Poznaniu
zamknięcie mety, obiad w Sierakowie,
powrót do Poznania
turniej boule
cisza nocna

09.00
10.30
12.30
13.00

start do wyścigu dookoła Ostrowa Tumskiego
slalom kajakowy w Starym Porcie
obiad
uroczyste zakończenie imprezy -wyjazd uczestników

Klasyfikacja:
1. Podczas imprezy będzie prowadzona klasyfikacja zgodnie z Regulaminem.
2. Imprezę sędziują sędziowie PZK
3. Szczegółowe informacje i zasady punktacji określa Regulamin.
Obowiązki uczestników:
Każdy uczestnik zobowiązany jest do:
1. przestrzegania regulaminu oraz zarządzeń Komandora i Sędziego Głównego,
2. stosowania się do poleceń policji, ratowników WOPR i osób ochraniających uczestników oraz ich mienie,
3. posiadania niezbędnego wyposażenia biwakowego (namiot, materac i śpiwór),
4. udzielania pomocy innym,
5. pokrycia wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych,
6. przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie i przepisów przeciwpożarowych,
7. przestrzegania godzin ciszy nocnej,
8. przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na trasie i nadużywania alkoholu podczas trwania całej imprezy.
Informacje końcowe:
1. Organizator zapewnia pamiątki z imprezy, w tym wklejki OT PZK/TOK PTTK oraz nagrody dla zwycięzców zgodnie
z regulaminem
2. Organizatorzy proszą uczestników by posiadali podczas płynięcia przy sobie telefony komórkowe oraz podali ich
numery przy weryfikacji.
3. Kierownictwo imprezy zastrzega sobie prawo do zmiany trasy oraz do odwołania imprezy w części lub w całości w
przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od organizatora mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników.
4. Prawo interpretacji Regulaminu należy wyłącznie do organizatora i Sędziego Głównego.
W razie naruszenia regulaminu lub niepodporządkowaniu się zarządzeniom kierownictwa może nastąpić dyskwalifikacja
uczestnika a nawet usunięcie go z imprezy bez prawa zwrotu wpisowego oraz innych kosztów i świadczeń.
Impreza dofinansowana ze środków:
Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie
Samorządu Województwa Wielkopolskiego
Starostwa Powiatowego w Poznaniu
Starostwa Powiatowego w Obornikach
Starostwa Powiatowego w Szamotułach
Miasta Poznania
Gminy Czerwonak
Gminy Obrzycko

Regulamin imprezy

INFORMACJE OGÓLNE:
1. Impreza należy do cyklu Grand Prix PZK. Składa się z następujących konkurencji: maratonu kajakowego (MK), wyścigu
kajakowego (WK), slalomu kajakowego (SK) i konkurencji dodatkowej - turnieju boule (TB), którego wynik nie jest
wliczany do punktacji indywidualnej.
2. Podczas imprezy prowadzona będzie punktacja indywidualna i drużynowa.
3. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprezy oraz obiektywne ustalenie kolejności miejsc
zajętych przez uczestników i drużyny.
4. W punktacji imprezy biorą udział wszyscy zweryfikowani uczestnicy.
5. Każdy uczestnik musi mieć poprawnie założony numer startowy. Numer ten należy ustnie zgłosić sędziemu na starcie i
mecie oraz na punktach kontrolnych podczas maratonu, wyścigu i slalomu. Zgłoszenie numeru uznaje się za
dokonane, gdy sędzia powtórzy usłyszany numer.
6. W trakcie płynięcia uczestnicy muszą mieć założone kamizelki asekuracyjne (pod karą dyskwalifikacji).

I KATEGORIE:
1. Uczestnicy startują w następujących kategoriach:
T-1 - kajaki turystyczne - K, M
K-1 - kajaki sportowe - K, M
T-2 - kajaki turystyczne - K, M, Mix
K-2 - kajaki sportowe - K, M
C-2 - canoe turystyczne - M, Mix
O kategorii decyduje rodzaj łodzi.
2. Kategorię tworzy się w przypadku zweryfikowania minimum 4 osad.
3. Osady nietworzące pełnej kategorii mogą na wniosek Sędziego Głównego zostać dołączone do kategorii wyższej
(np. T-1 K do T-1 M, T-2 K do T-2 Mix, T-2 Mix do T-2 M, itp.).

II REGULAMIN MARATONU:
1. Start z wody w kolejności ustalonej przez Sędziego Startera.
2. Pierwszy odcinek maratonu (Poznań - Oborniki) jest obowiązkowy.
3. Maraton przeprowadzony zostanie w formule rekreacyjnej - uwzględniana jest ilość przepłyniętych odcinków. Za udział
w maratonie osadzie przyznawane są punkty wliczane do punktacji indywidualnej i drużynowej:
- za pokonanie pierwszego odcinka - 25 pkt.,
- za pokonanie dwóch odcinków - 50 pkt.,
- za pokonanie trzech odcinków - 75 pkt.,
- za pokonanie całego maratonu - 100 pkt.
4. Uczestnicy płyną w dowolnie wybranych kategoriach łodzi i składach osad. W trakcie maratonu mogą zmieniać składy
osad.
5. Członkom osady przypływającej na punkty kontrolne lub metę po ich zamknięciu nalicza się 1 pkt. ujemny za każdą
rozpoczętą minutę spóźnienia.
6. Informacje dodatkowe dotyczące maratonu:
- na punkt kontrolny i metę można przybyć wcześniej
- na punktach kontrolnych może nastąpić podniesienie osady z wody
- nie ma obowiązku zatrzymywania się na punkcie kontrolnym
- decyzję o podnoszeniu osady z wody podejmuje zainteresowana osada, sędzia lub organizator
- osada jest zobowiązana do podporządkowania się takiej decyzji sędziego lub organizatora, w przeciwnym razie
zostaje wykluczona z imprezy
- podnoszenie osad z wody może nastąpić w trzech miejscach: Oborniki, Obrzycko, Wartosław w wyznaczonych
przedziałach czasowych. Przedziały czasowe mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji na trasie maratonu
- maraton można przerwać na każdym z wyznaczonych punktów kontrolnych. Istnieje możliwość kontynuowania
maratonu od następnego punktu kontrolnego, na który uczestnik wraz ze sprzętem zostanie przewieziony.
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III REGULAMIN WYŚCIGU:
1. Trasa wyścigu to 5-kilometrowy odcinek Warty i Cybiny dookoła Ostrowa Tumskiego.
2. Start z wody, oddzielnie dla każdej łodzi, w odstępach czasowych ustalonych przez Sędziego Startera. Start następuje
na komendę Sędziego Startera. Zawodnik popełniający falstart otrzymuje karę 2 minut doliczaną do czasu ogólnego
ukończenia wyścigu. Ponowny falstart powoduje dyskwalifikację z konkurencji.
3. O kolejności w wyścigu decyduje czas pokonania trasy, mierzony z dokładnością do 0,1 sekundy.
4. Uczestnicy pod karą dyskwalifikacji płyną w kamizelkach, w zweryfikowanych wcześniej kategoriach łodzi i składach
osad.
5. Limit czasowy w wyścigu wynosi 75 minut - po przekroczeniu limitu czasu następuje dyskwalifikacja osady w
konkurencji.
6. Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest wzięcie udziału w maratonie 20.06.2015 r.
7. Za miejsce w wyścigu osadzie przyznawane są punkty wliczane do punktacji indywidualnej i drużynowej:
za I miejsce
+ 100 pkt.
za VI miejsce
+ 40 pkt.
za XI miejsce
+ 24 pkt.
za II miejsce
+ 80 pkt.
za VII miejsce
+ 36 pkt.
za XII miejsce
+ 22 pkt.
za III miejsce
+ 60 pkt.
za VIII miejsce
+ 32 pkt.
za XIII miejsce
+ 20 pkt.
za IV miejsce
+ 50 pkt.
za IX miejsce
+ 29 pkt.
za XIV miejsce
+ 18 pkt.
za V miejsce
+ 45 pkt.
za X miejsce
+ 26 pkt.
za XV miejsce
+ 16 pkt.
Za każde następne miejsce
1 pkt mniej.
8. Wyścig może odbyć się na jednakowym sprzęcie dostarczonym przez organizatora dla wybranych lub wszystkich
zweryfikowanych kategorii łodzi.
9. Udział w wyścigu nie jest obowiązkowy.
10. Wyścig może zostać przeniesiony w inne miejsce ze względów bezpieczeństwa lub innych przyczyn organizacyjnych
niezależnych od organizatora.

IV REGULAMIN SLALOMU SPRAWNOŚCIOWEGO:
1. Uczestnicy startują indywidualnie w kategoriach K i M na sprzęcie organizatora.
2. Slalom polega na pokonaniu kajakiem górskim odcinka między 3 bojami - po trójkącie. Uczestnicy dopływają do
pierwszej boi wiosłując tylko z jednej strony łodzi, opływają ją, następnie tyłem wiosłując do drugiej boi obustronnie. Po
opłynięciu drugiej boi ostatni odcinek pokonywany jest dowolnie.
3. Start następuje na komendę Sędziego Startera. Zawodnik popełniający falstart otrzymuje karę 2 minut doliczaną do
czasu ogólnego ukończenia slalomu. Ponowny falstart powoduje dyskwalifikację z konkurencji.
4. Zaliczenie slalomu następuje po przecięciu liny mety.
5. O zajętym miejscu decyduje czas mierzony z dokładnością do 0,1 sekundy.
6. Za miejsce w slalomie osadzie przyznawane są punkty wliczane do punktacji indywidualnej i drużynowej:
za I miejsce
+ 80 pkt.
za VI miejsce
+ 56 pkt.
za XI miejsce
+ 41 pkt. za XVI miejsce +26 pkt
za II miejsce
+ 70 pkt.
za VII miejsce
+ 53 pkt.
za XII miejsce
+ 38 pkt. za XVII miejsce + 23 pkt
za III miejsce
+ 65 pkt.
za VIII miejsce
+ 50 pkt.
za XIII miejsce
+ 35 pkt. za XVIII miejsce + 20 pkt
za IV miejsce
+ 62 pkt.
za IX miejsce
+ 47 pkt.
za XIV miejsce
+ 32 pkt. za XIX miejsce + 17 pkt
za V miejsce
+ 59 pkt.
za X miejsce
+ 44 pkt.
za XV miejsce
+ 29 pkt. za XX miejsce + 15 pkt
Za każde następne miejsce 1 pkt mniej.
7. Limit czasowy w slalomie wynosi 10 minut - po przekroczeniu następuje dyskwalifikacja uczestnika w konkurencji.
8. Udział w slalomie nie jest obowiązkowy.
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V. REGULAMIN KONKURENCJI DODATKOWEJ - TURNIEJ BOULE:
1. Uczestnicy startują indywidualnie w kategoriach K i M.
2. O zajętym miejscu decyduje liczba uzyskanych punktów w konkurencji.
3. W zależności od zajętego miejsca w konkursie uczestnik otrzymuje punkty wliczane do punktacji drużynowej:
za I miejsce + 30 pkt, za II miejsce + 25 pkt, za III miejsce + 21 pkt, za IV miejsce + 18 pkt, za V miejsce + 16 pkt.
Za każde następne miejsce 1 pkt mniej.
VI. PUNKTACJA INDYWIDUALNA:
1. Punktacja indywidualna jest sumą punktów zdobytych we wszystkich konkurencjach imprezy rozgrywanych na wodzie.
2. Punktację indywidualną prowadzi się oddzielnie dla każdej utworzonej kategorii łodzi.
VII. PUNKTACJA DRUŻYNOWA:
1. W punktacji drużynowej biorą udział drużyny, które zgłosiły minimum 3 osady.
2. Punktacja drużynowa będzie prowadzona w przypadku weryfikacji minimum 4 drużyn.
3. O kolejności drużyn decyduje suma punktów zdobytych przez najlepszą osadę w każdej kategorii łodzi w wyścigu i
slalomie, najlepszej osoby z drużyny w obu kategoriach z konkurencji dodatkowej - turniej boule oraz suma punktów
zdobytych w maratonie.
4. Od ww. sumy odejmuje się punkty za:
- wykluczenie z imprezy każdej osoby
-100 pkt.
- dyskwalifikację każdej osoby
-100 pkt.
5. Każda drużyna otrzymuje ponadto +1 pkt. za każdą zweryfikowaną osobę, ale nie więcej niż +20 pkt.
VIII NAGRODY:
1. Trzy najlepsze drużyny w klasyfikacji drużynowej otrzymują puchary.
2. Trzy najlepsze osady w każdej kategorii otrzymują:
- za wyścig i slalom medale
- za zwycięstwo w turnieju boule - statuetki
- za zwycięstwo w klasyfikacji indywidualnej puchary oraz nagrody rzeczowe.
IX. PROTESTY:
1. Protesty rozpatruje 3-osobowe jury składające się z: obserwatora imprezy z ramienia KTiR PZK, przedstawiciela
organizatora oraz przedstawiciela uczestników, którego skład zostanie podany podczas otwarcia imprezy.
2. Nie podlegają oprotestowaniu decyzje Sędziego Startera dotyczące prawidłowości startu oraz Sędziego Celowniczego
dotyczące kolejności osad na mecie.
3. Protesty dotyczące pozostałych decyzji sędziów należy składać pisemnie do Sędziego Głównego najpóźniej w ciągu
30 minut od zakończenia konkurencji oraz do 30 minut po wywieszeniu nieoficjalnych wyników punktacji indywidualnej..
4. Wraz z protestem należy wpłacić vadium w wysokości 200 zł, które podlega zwrotowi w razie uznania protestu.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą
ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki nad nimi osoby dorosłe.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika w czasie
trwania imprezy.
3. Komandor ma prawo wykluczenia z imprezy osób, które nie podporządkowują się niniejszemu regulaminowi bez
obowiązku zwrotu wpisowego.
4. Ze względu na warunki pogodowe lub bezpieczeństwo uczestników komandor może zmienić, skrócić, a nawet odwołać
poszczególne etapy lub konkurencje imprezy bez obowiązku zwrotu wpisowego.
5. Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów niż cele związane z organizacją imprezy.
6. W przypadkach nieopisanych w regulaminie obowiązują Regulamin Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego PZK oraz
Regulamin Maratonu PZK.
7. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i zmiany programu imprezy.

