
 

REGULAMIN 

XXIV OSK Doliną Małej Panwi - Brynica  

14.09.2019 

ORGANIZATOR: Śląskie Stowarzyszenie Kajakowe WIKING Gliwice 

TRASA: Piekary Śląskie – Siemianowice Śląskie 10km 

 

PARTNERZY 

– Polski Związek Kajakowy, Komisja Kajakarstwa dla Wszystkich w Warszawie 

– Totalizator Sportowy LOTTO 

– Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Komisja Turystyki Kajakowej w Warszawie 

– Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych Gliwice 

– gmina Siemianowice Śląskie 

– Śląskie Kajaki 

– Firma Turystyczno-Szkoleniowa RADITUR 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY SPŁYWU 

Komandor – Radosław Krawczyk 

Kwatermistrz – Jakub Skotniczny 

Sekretariat – Zbigniew Cichecki 

Sędzia Główny – Krzysztof Krawczyk 

Instruktorzy – Michał Olejnik, Piotr Mainka 

 

CELE SPŁYWU 

– Ukazywanie piękna fauny i flory terenów, przez które przepływa rzeka Brynica 

– Popularyzacja kwalifikowanej turystyki i rekreacji kajakowej na Śląsku 

– Promocja miast i gmin województwa śląskiego 

– Wspólne spędzenie czasu w przyjacielskiej kajakowej atmosferze 

– Łamanie stereotypu brudnych rzek Górnego Śląska 

– Upowszechnianie zdobywania odznak turystycznych OT PZK, TOK PTTK 

– Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku w ramach kampanii „Pływam bez promili” 

   oraz „Nie pływam w śmieciach” 

 

ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia z pełnymi świadczeniami przyjmowane są do dnia 11.09.2019 r., poprzez wypełnienie karty 

zgłoszeniowej na stronie www.ssk-wiking.pl  

link https://drive.google.com/open?id=1GiUbUN2BgNdcaizSCcgQR00Q-qW3tfdU 

lub na profilu FB Śląskie Stowarzyszenie Kajakowe WIKING. Zgłoszenie uczestnictwa po 11.09.2019 r. 

nie zapewnia wszystkich świadczeń w cenie wpisowego. 

Szczegółowe informacje: wiking.ssk@gmail.com, tel. 531 238 750, 601 563 846 

 

W tym czasie należy dokonać wpłaty wpisowego w wysokości: 

– uczestnicy dorośli:  20 zł 

http://www.ssk-wiking.pl/
https://drive.google.com/open?id=1GiUbUN2BgNdcaizSCcgQR00Q-qW3tfdU


– dzieci 8–13 lat: 15 zł 

– dzieci 4-7 lat – gratis 

 

na konto: WBK 15 1090 1766 0000 0001 2368 6433 

tytuł wpłaty: wpisowe „XXIV OSK Doliną Małej Panwi 2019” – imię i nazwisko uczestnika 

 

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie po 11.09.2019 r. nie przysługuje zwrot wpisowego. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

– na spływie można korzystać z własnego sprzętu pływającego. 

– Spływ jest dostępny dla każdego, kto ukończył 18 lat. 

– Młodzież do lat 18 płynie pod opieką dorosłych, co należy zgłosić na piśmie przy weryfikacji. 

– Osoby pod wpływem alkoholu nie będą mogły brać udziału w imprezie. 

– Osoby spożywające alkohol podczas spływu będą musiały przerwać udział w imprezie. 

– Szkody i straty spowodowane przez uczestników muszą zostać pokryte na rzecz organizatora i 

współorganizatorów. 

– Każdy uczestnik imprezy powinien podporządkować się poleceniom organizatorów, instruktorów, 

pilotów i sędziów! 

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU KAJAKOWEGO: 

– kajak dwuosobowy – 60 zł dzień,  

– kajak trzyosobowy – 75 zł dzień,  

dostępna tylko po umówieniu się telefonicznym bądź mailowym: 

slaskie.kajaki@gmail.com, 531 238 750, 601 563 846 

Płatność za wypożyczenie kajaka następuje na miejscu! Sprzęt wypożycza licencjonowany organizator 

spływów na Śląsku – Śląskie Kajaki, www.slaskie-kajaki.pl 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

Uczestnik w ramach wpisowego otrzymuje: 

– wklejki do książeczek TOK PTTK i OT PZK, 

– ubezpieczenie (NNW), 

– transport uczestników, 

– ognisko z kiełbaskami dla każdego, 

– gorący posiłek po ukończeniu każdego etapu spływu, 

– szkolenie ABC kajakarstwa, 

– opiekę instruktorów kajakarstwa, ratowników wodnych, 

– upominki dla uczestników, 

– medale i nagrody dla osób biorących udział w wyścigu. 

 

Każdy uczestnik posiada w zależności od pogody: 

– czapkę, 

– krem z filtrem UV, 

– wodę do picia, 

– rzeczy do przebrania, 

– buty kajakowe, sandały lub buty, które można zamoczyć, 

– kurtkę przeciwdeszczową, 

– własny namiot, karimatę, śpiwór, 

– zestaw naczyń. 
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REGULAMIN WYŚCIGU 

1. Wyścig odbędzie się na dystansie ok. 1 km  

2. Strat indywidualny z wody na sygnał sędziego – startera. 

3. Czas wyścigu mierzony jest z dokładnością do 1 s. 

4. Rozstrzygnięcie wyścigu nastąpi w kategoriach: T-1 K, T-1 M, T-2 K, T-2 Mix i T-2 M. Kategoria 

będzie klasyfikowana, jeśli zgłoszą się w niej przynajmniej 3 osady. Kategorie niepełne mogą zostać 

dołączone do kategorii wyższych. 

5. W przypadku miejsc ex aequo w danej kategorii: 

– gdy średnia wieku osad, które przepłynęły dystans w takim samym czasie przekracza 35 lat, wyższe 

miejsce przyznawane jest osadom starszym, 

– w przypadku średniej wieku poniżej 35 lat wyższe miejsce zajmują osady młodsze, 

– jeśli osady reprezentują różne kategorie wiekowe (>35 lat i <35 lat), o wyższym miejscu decyduje 

wyższa średnia wiekowa. 

 

PROGRAM SPŁYWU 

 

14.09.2019 r. 

Trasa: Piekary Śląskie – Siemianowice Śląskie 10km 

Od 12:00 – zbiórka i weryfikacja uczestników 

13:00 – oficjalne przywitanie uczestników i otwarcie spływu 

13:30 – krótkie szkolenie ABC Kajakarstwa, omówienie trasy 

14:00 – start spływu, wyścig na trasie 1 km 

             ciepły posiłek po spływie 

17:30 – Biesiada Kajakowa, ognisko, rozdanie nagród i dyplomów 

19:30 – oficjalne zakończenie spływu 

 

 


