PROGRAM - REGULAMIN
LIV Międzynarodowy Spływ Kajakowy
im. Eugeniusza Gutfrańskiego
„WDA – 2019

POD PATRONATEM
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJ. POMORSKIEGO
GDAŃSKIEJ STOCZNI „REMONTOWA” S.A

Czarna Woda

WZZ Pracowników GM GSR

Komisja Międzyzakładowa NSZZ
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LIV Międzynarodowy Spływ Kajakowy
im. Eugeniusza Gutfrańskiego

„WDA - 2019”

Impreza :

w projekcie Polskiego Związku Kajakowego GRAND PRIX’PZK 2019 i

DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

partner :

Stowarzyszenie Kajakowe „Wodniak” Gdańsk

Przy współpracy:
Gdańska Stocznia „REMONTOWA” S.A. im. J. Piłsudskiego
Komisja Kajakarstwa dla Wszystkich PZKAJ
Urząd Miasta Czarna Woda
AG Agnieszka Mikołajczyk
Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność GSR im. J. Piłsudskiego S.A.
MOWZZ Pracowników Gospodarki Morskiej GSR im. J. Piłsudskiego S.A.

Cele spływu :
Popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kwalifikowanej.
Integracja środowiska kajakowego.
Podniesienie aktywności fizycznej i promocja sportu.
Współzawodnictwo sportowe.
Rozwój wolontariatu wśród młodzieży.

Warunki uczestnictwa :
W spływie mogą brać udział wszyscy turyści, którzy ukończyli 18 lat.
Młodzież poniżej 18 lat dopuszcza się do udziału w spływie pod opieką
osób upoważnionych, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
Uczestnicy biorą udział w spływie na własnym sprzęcie i z własnym
wyposażeniem biwakowym.
Każdy uczestnik powinien obowiązkowo posiadać kamizelkę asekuracyjną.
Za ewentualne straty i szkody powstałe w trakcie imprezy organizatorzy
nie ponoszą odpowiedzialności.
Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność.

Agnieszka Mikołajczyk
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KOMITET HONOROWY
Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego

Uta Kühn

Przewodnicząca Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich
Polskiego Związku Kajakowego

Jarosław Flont

Dyrektor Gdańskiej Stoczni
Remontowej S.A. im. J. Piłsudskiego

Arkadiusz Gliniecki

Burmistrz Miasta Czarna Woda

Agnieszka Mikołajczyk AG Agnieszka Mikołajczyk
Adam Liszczewski

Przewodniczący MOWZZ Pracowników
Gospodarki Morskiej GSR S.A.

Mirosław Piórek

Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej
NSZZ Solidarność GSR S.A.

Komisja Zakładowa NSZZ
Gdańskiej Stoczni „REMONTOWA”S.A.

Gdańskiej Stoczni „REMONTOWA”S.A.
im. Józefa Piłsudskiego
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TERMIN I TRASA SPŁYWU
LIV Międzynarodowy Spływ Kajakowy im. Eugeniusza Gutfrańskiego rzeką Wdą jest
organizowany w dniach 8–9.06.2019 r. na trasie Czarna Woda – Młynki, 38 km
7.06 Piątek Przyjmowanie uczestników od 16.00 do 21.00
8.06 Sobota
Uroczyste otwarcie Spływu

9.06 Niedziela

I etap: Czarna Woda – Czarne, 18 km
Odcinek regularnego przepływu (ORP)
Slalom uczestników (SL) – konkurencja Grand Prix
Rajd dla rowerzystów i pieszych, I etap
II etap: Czarne – Młynki, 20 km
Odcinek szybkościowy (OS) – wspólny start
Rajd dla rowerzystów i pieszych, II etap

ŚWIADCZENIA
W ramach opłaty uczestnik otrzymuje:
 ubezpieczenie
 opiekę lekarską
 biwaki
 wklejkę do odznak TOK PTTK i OT PZK
 pamiątkę spływową (tylko te osoby, które dokonają wpłaty do 15.05 br.)
 dwa ciepłe dwudaniowe obiady
 przewóz uczestników autokarem na spływie
Ponadto ustala się dodatkowo opłatę parkingową na biwaku wysokości 20 zł od samochodu.

NAGRODY
Za zajęcie I miejsca drużynowo

- Puchar Przewodniczącej Komisji Kajakarstwa dla
Wszystkich Polskiego Związku Kajakowego
Za zajęcie II miejsca drużynowo - Puchar Prezesa Zarządu Gdańskiej Stoczni
„REMONTOWA”S.A.
Za zajęcie III miejsca drużynowo - Puchar Przewodniczącego MOWZZ Pracowników
Gospodarki Morskiej GS REMONTOWA S.A.
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PROGRAM CZASOWY SPŁYWU
Dzień 0
7.06.2019 piątek
16.00 - 21.00 Przyjmowanie uczestników LIV Międzynarodowego Spływu
Kajakowego im. Eugeniusza Gutfrańskiego „Wda – 2019”
17.00 - 21.00 Weryfikacja uczestników

Dzień 1
8.06.2019 sobota
8.00 - 9.15 Przyjmowanie i weryfikacja uczestników
9.30
Odprawa komisji sędziowskiej z kierownikami drużyn
Kierownicy są zobowiązani sprawdzić poprawność list
weryfikacyjnych
10.00
Uroczyste otwarcie spływu
11.00-13.00 Slalom uczestników SL – konkurecja Grand Prix
Poniżej slalomu nastąpi start do I etapu.

Start do I etapu, Czarna Woda – Czarne, 18 km, ORP
(limit etapu regularnego przepływu wynosi 129 minut dla T-2
oraz 132 minuty dla T-1 – limity zostaną potwierdzone podczas odprawy)
Startuje po 5 osad, częstotliwość startów określa sędzia na starcie
12.00
Start dla rowerzystów i pieszych do I etapu Rajdu
13.15
Zamknięcie startu dla kajakarzy, pieszych i rowerzystów
14.00
Otwarcie mety dla kajakarzy, pieszych i rowerzystów
15.45
Zamknięcie mety dla kajakarzy, pieszych i rowerzystów
16.00
Odjazd autobusu do Czarnej Wody
17.00-18.00 Lądowy turniej „wędkarski” dla dzieci
20.00
Turniej Gitarowy „Nad Wdą” + ognisko
12.00

Dzień 2
8.00
9.00

9.15
12.00
12.15
15.00

9.06.2019 niedziela
Etap II, Czarne – Młynki, 18 km
Odjazd autobusu na start II etapu
Wspólny start do wyścigu OS na dystansie 18 km, Czarne – Młynki do
mostu
Start do II etapu Rajdu pieszych i rowerzystów
Zamknięcie startu dla kajakarzy, pieszych i rowerzystów
Metę wyścigu otwiera pierwszy zawodnik.
Zamknięcie mety wyścigu w Młynkach (most)
Po przypłynięciu zdawanie numerów startowych
Odjazd autobusu do Czarnej Wody
Uroczyste zamknięcie spływu. Wręczenie nagród
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UWAGA :
Posiłki obiadowe będą wydawane po powrocie autobusem z etapów
w sobotę i niedzielę.

Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego

Czarna Woda
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KLASYFIKACJA
MSK WDA jest imprezą punktowaną dla wszystkich uczestników, wyrażających chęć udziału w
konkurencjach i spełniających wymagania regulaminu. Udział w spływie jest automatycznie zaliczany do
cyklu Grand Prix PZK 2019, a w punktacji GP jest uwzględniany wynik slalomu.

PUNKTACJA

INDYWIDUALNA

1. Do punktacji indywidualnej wliczane są punkty uzyskane w OS (wyścig), SL (slalom),
ORP (odcinek regularnego przepływu).
2. Klasyfikacja indywidualna jest przeprowadzana w następujących kategoriach:
T-1 K – jedynki kobiece
T-2 K – dwójki kobiece
T-1 M – jedynki męskie
T-2 M – dwójki męskie
T-2 MIX – dwójki mieszane
3. Kategorię tworzą minimum 4 osady.
4. O kategorii osady decyduje rodzaj kajaka.
5. Osady zobowiązane są do przepłynięcia całego spływu (OS, ORP) w tym samym
kajaku i tym samym składzie osobowym.
6. Osada, która nie przepłynie jakiegokolwiek etapu wypada z punktacji spływu.
7. Ubytek osoby z załogi na trasie etapu powoduje, że osada otrzymuje – 20 pkt.
8. W konkurencji ORP osada, która nie przybyła na metę w czasie regulaminowym ze
względu na konieczność udzielenia pomocy innej osadzie na trasie etapu otrzymuje
maksymalną ilość punktów dodatnich (jedynie wyścig w przypadku udzielania pomocy
nie jest uwzględniany).
9. Za przekroczenie czasu zamknięcia startu i mety odejmuje się :
- 1 pkt za każde rozpoczęte 5 minut
-10 pkt.
za wypłynięcie przed otwarciem startu
-10 pkt.
za wpłynięcie na metę przed jej otwarciem
-10 pkt.
za przypłynięcie powyżej 25 minut po zamknięciu mety
10. ORP - Osada, która przypłynęła w wyznaczonej dla niej minucie (limit 129
minut dla T-2 oraz 132 minuty dla T-1), uzyskuje +30 pkt. Za każdą minutę
spóźnienia bądź przed czasem osadzie odejmuje się 3 pkt. (10 minut
spóźnienia lub 10 minut przed czasem = 0 punktów).
ORP obowiązuje wszystkich uczestników, którzy chcą wziąć udział w punktacji.
11. OS Punktację w wyścigu ustala się według następującego wzoru:
czas najlepszej osady danej kategorii
X 40
czas osady
12. SL Punktację za slalom ustala się według następującego wzoru:
czas najlepszej osady danej kategorii
czas osady

X 30
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- za potrącenie bramki +5 s
- za ominięcie bramki + 30 s
Wstępnie ustala się limit czasu na przepłynięcie slalomu 2 minuty.
Sędzia główny na odprawie z kierownikami ekip potwierdzi limit czasu slalomu
Konkurencję tę startujący pokonują wyłącznie na sprzęcie organizatora.
Udostępnione będą wyłącznie kajaki dwuosobowe, zarówno dla załóg dwuosobowych jak i
jednoosobowych.

Punktacja slalomu jest zaliczana do GRAND PRIX’PZK 2019!!!
oraz do punktacji indywidualnej spływu.

UWAGA!!!

Wszystkie bramki muszą być pokonane w kolejności numerów
zgodnie z ich oznaczeniem (z prądem lub pod prąd).
13. Za stwierdzenie stanu nietrzeźwości osoby na trasie etapu następuje
wykluczenie jej ze spływu.
Za zmianę składu osady na trasie osada wypada z punktacji spływu.
Za zmianę rodzaju łodzi osada wypada z punktacji spływu.
Brak numeru startowego na uczestniku na wodzie 10 pkt. ujemnych .
Brak kamizelki asekuracyjnej w kajaku uczestnika – za każdym razem -10 pkt.

PUNKTACJA DRUŻYNOWA
Drużynę tworzą minimum 3 osady.
Do klasyfikacji drużynowej wlicza się:
1. Punkty 5 najlepszych osad w klasyfikacji indywidualnej,
oraz punkty osad drużyny według poniższych zasad.
2. Za każdą osobę, która ukończyła spływ z kontem dodatnim :
1 pkt. (max 40 pkt.).
3. Za każdą wykluczoną osobę ze spływu:
100 pkt. ujemnych.
4. Za naganne zachowanie lub nieprzestrzeganie regulaminu: do 100 pkt ujemnych.
5. Za nieudzielenie pomocy osobom, które uległy wypadkowi, choć istniała
taka możliwość: do 100 pkt. ujemnych.
Interpretacja ostateczna niniejszej KLASYFIKACJI należy do Sędziego Głównego.

-8-

PROTESTY
Uczestnicy i zespoły mogą wnosić protesty pisemne tylko przez kierowników swoich
ekip, w miarę możliwości zaraz po zdarzeniu, najpóźniej do 2 godzin po zakończeniu
konkurencji, której dotyczą.
Wnioski będą rozpatrywane przez trzyosobowe JURY (obserwator GP z ramienia KKdW
PZK, przedstawiciel organizatora, wybrany uczestnik) na ogólnie przyjętych zasadach
regulaminu PZK.
Wadium przy składaniu protestu wynosi 150 zł i będzie zwracane w przypadku uznania
protestu. Protesty prosimy zgłaszać do sędziego głównego lub wyznaczonej przez niego
osoby z komisji sędziowskiej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Organizator w szczególnych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany,
a nawet odwołania etapu bez zwrotu wniesionych opłat.
 Organizator ma prawo wykluczenia ze spływu osób, które nie podporządkowują się
Regulaminowi Spływu oraz zarządzeniom Kierownictwa, bez zwrotu wniesionych
opłat, obejmujących korzystanie ze świadczeń przysługujących uczestnikom spływu.
 Organizatorzy nie odpowiadają za straty materialne poniesione w czasie trwania
spływu spowodowane przez innych turystów.
 Organizator ma prawo wykluczyć ze spływu uczestnika za przebywanie
„na wodzie” w stanie nietrzeźwości.
 Kierowcy mają obowiązek parkowania samochodów wyłącznie w miejscu
wyznaczonym przez Kierownictwo spływu, w razie niezastosowania się do polecenia
pojazdy będą relegowane poza biwak.

 Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
Kierownictwu Spływu.
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KOMITET ORGANIZACYJNY
LIV Międzynarodowego Spływu Kajakowego im. Eugeniusza Gutfrańskiego „WDA-2019”

Komandor Spływu
Vce-komandor

Wojciech Kuc
Zbigniew Czarnowski

Sędzia Główny
Główny Kwatermistrz
Ratownik

Leszek Golon
Paweł Górczak
Paweł Górczak
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Co zabrać na spływ
Apteczka, podręczny sprzęt ratunkowy.
Buty zapewniające komfort termiczny i ochronę w wodzie.
Mapa szlaku, na której zaznaczone są miejsca niebezpieczne, pola biwakowe, atrakcje warte zobaczenia.
Sprzęt biwakowy: namiot, śpiwór, karimata, sztućce (niezbędnik), latarka, nóż, zapałki, kocher, kubek.
Telefon komórkowy w wodoodpornym etui.
Ubranie dostosowane do warunków atmosferycznych i trudności spływu.
Worki żeglarskie lub torby na ramię. Jeśli spływ ma trwać kilka dni, warto zaopatrzyć się w specjalne
plastikowe, zakręcane beczki, które uchronią nasz bagaż przed zamoczeniem. Można też zapakować
bagaż w plastikowy worek na śmieci.
Większy zapas gotówki. Nie wszędzie na szlaku znajdziecie bankomaty, a miejsca, w których można
płacić kartą należą jeszcze do rzadkości. Dlatego zawsze warto mieć przy sobie parę groszy.

Kilka uwag !!!
Zawsze pływaj w kamizelce asekuracyjnej, w razie potrzeby również w kasku.
Biwakuj tylko na wyznaczonych polach namiotowych, a ogniska rozpalaj jedynie w miejscach do tego
przeznaczonych, nie biwakuj na wyspach na rzece (mogą zostać zalane w kilka chwil).
Śmieci nie zakopujemy, lecz pakujemy w torbę foliową i po zakończeniu spływu zostawiamy w miejscu do
tego wyznaczonym.
Przed wypłynięciem zapoznaj się z trasą spływu, poziomem wody na rzece, aktualną prognozą pogody.
Nigdy nie pływaj samotnie, kto ci pomoże w razie wypadku? Unikaj sztucznych progów, unikaj
pokonywania brodem górskich rzek poza wyznaczonym szlakiem.
Zapoznaj się i zapisz w telefonie numery służb ratunkowych działających w danym rejonie.
W razie wypadku powiadom niezwłocznie służby ratownicze.

PAMIĘTAJ!!!
Skuteczność akcji ratunkowej zapewnia tylko znajomość środowiska wodnego, technik ratowniczych
i doświadczenie. Nawet najlepszej jakości sprzęt sam nie pływa i sam nie ratuje!!!

Dekalog kajakarza
1. Wsiadaj i wysiadaj z kajaka ustawionego dziobem w górę rzeki.
2. Przybijaj do brzegu zawsze pod prąd.
3. Upewnij się, że kajak którym popłyniesz zachowa po wywrotce pływalność, czyli posiada komory lub
.
inne akcesoria wypornościowe.
4. Podczas wywrotki w pierwszej kolejności ratuj człowieka, jego sprzętem zajmiesz się później.
5. Rzeczy wożone w kajaku zabezpiecz przed zamoczeniem (włóż do worka) i zgubieniem w wodzie.
6. Płynąc po rzece, stale kontroluj powierzchnię wody przed dziobem kajaka, zwracając bacznie uwagę
. na wszelkie zmarszczki, fale i wiry, są to z reguły sygnały o różnych podwodnych przeszkodach, które
. musisz ominąć.
7. Pilnie obserwuj tendencje zmian pogody.
8. Nigdy nie wsiadaj do kajaka po spożyciu alkoholu i nie pij alkoholu w czasie pływania.
9. Zwracaj uwagę na innych i pomagaj im w razie potrzeby.
10. Mierz zamiary według sił, nigdy odwrotnie, i nie szarżuj.

