
 

 

 

 

 

 

 

Śląski Klub Turystyki Kajakowej 

 

 

 

 

Zapraszają  na 

XXXII OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY 

im. Kazimierza Kalusa „Ruda 2021” 

27 – 29.08.2021 r. 

Patronat honorowy -  Burmistrz Gminy Kuźnia Raciborska mgr Paweł Macha 

 

Impreza dofinansowana przez  

 

 w projekcie PZKaj „Aktywnym być, to dłużej żyć ‒cykl II „od Kajtka do Kajetana” 

 

Komitet organizacyjny spływu: 

Komandor :                           Agata Bielak  

Wicekomandor                      Władysław Grabowski 

Sędzia główny                       Jan Śledziowski 

Sędziowie                              Monika Zniszczoł, Sonia Sówka, Janusz Tril 

Obsługa biura                        Krystyna Jopek, Anna Tril 

Obsługa techniczna               Adam Honisz, Mirosław Kempny 

Obsługa medyczna                Anna Zniszczoł 

Piloci:                                    Instruktorzy ŚKTK „Neptun” 

 

Cele i zadania spływu: 

-  upowszechnianie aktywności fizycznej różnych grup społecznych 

‒ popularyzacja kajakarstwa jako formy aktywnego wypoczynku 

‒ zapoznanie uczestników z urokiem rzeki Rudy 

‒ popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych ziemi śląskiej 

‒ wymiana doświadczeń wodniackich 

Termin i trasa spływu: 

XXXII OSK „Ruda” odbędzie się w dniach 27–29.08.2021 r. 

Trasa spływu podzielona jest na dwa etapy: I etap Ruda Kozielska – Kuźnia Raciborska, 13 km  

                                                    II etap Stodoły – Ruda Kozielska, 11 km 
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Szlak rzeki Rudy prowadzi przez Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 

Wielkich oraz lasy Kuźni Raciborskiej. Na trasie jest kilka zwałek, szlak łatwy, nieco uciążliwy: 

WW1, ZW C, malowniczość *** 

Zgłoszenia i warunki uczestnictwa: 

Zespoły oraz osoby indywidualne powinny zgłaszać się w terminie do 10.08.2021 r., na formularzu 

zgłoszeniowym   dostępnym na stronie www.sktk-neptun.pl        

 Więcej informacji: tel. komandor   603 696 284      Prezes ŚKTK    695 649 596 

W tym samym terminie należy dokonać wpłaty na cel: działalność statutowa organizatora spływu 

na konto ŚKTK Neptun: 

BNP Paribas Knurów 45 2030 0045 1110 0000 0258 6770 z dopiskiem „OSK Ruda + nazwisko osoby, 

której dotyczy wpłata” w wysokości:   

                  ‒ każdy uczestnik                            70,- zł 

                 ‒ członkowie ŚKTK Neptun, młodzież szkolna  60,- zł 

                 ‒ dzieci do lat 7      30,- zł 

                 ‒ osoby towarzyszące     60,- zł 

                                                

      Zgłoszenia po terminie nie gwarantują pełnych świadczeń! 

 

Dowód wpłaty należy przedstawić podczas weryfikacji. W przypadku rezygnacji ze spływu po 

12.08.2021 r. wpisowe nie zostanie zwrócone. OSK „Ruda” dostępny jest dla osób, które ukończyły 18 

lat. Młodzież do lat 18 może pływać pod opieką osoby dorosłej, która złoży w biurze spływu 

oświadczenie o przejęciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią. Każda osada powinna 

posiadać sprzęt asekuracyjny, a drużyna  apteczkę. 

Podczas weryfikacji będzie pobierana kaucja zwrotna za numer startowy w wys. 50,00 zł. 

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje: 

‒ przewóz uczestników i sprzętu na start II etapu i z miejsca zakończenia I etapu na biwak 

‒ ciepły posiłek po każdym  etapie *) 

‒ pamiątkę spływową 

‒ ubezpieczenie NNW 

‒ miejsce na biwaku 

‒ wklejkę do książeczki odznak turystycznych 

 

Uwaga: Jeżeli zostaną utrzymane obostrzenia w związku z panującą epidemią, zmianie mogą ulec 

m.in. sposoby: przewozu osób, transportu sprzętu, serwowania posiłków. 

Obowiązki uczestnika: 

‒ przestrzeganie regulaminu spływu 

‒ przestrzeganie zasad ochrony przyrody 

‒ odpowiedzialność prawna i materialna za szkody wyrządzone osobom trzecim 

‒ obowiązuje nakaz założenia kamizelki asekuracyjnej na trasie spływu 

‒ obowiązuje zakaz spożywania alkoholu na trasie spływu 

Wyżywienie i wyposażenie 

Uczestnicy biorą udział w spływie na własnym sprzęcie pływającym i z własnym wyposażeniem 

biwakowym. Osoby nie posiadające kajaków mogą je wynająć w firmach obcych. Polecamy: 

‒ PMJ Paweł Jakubiec  tel. 880 461 639 

‒ Firma Matuszek         tel. 608 333 493 

- FHU „Aktywni”         tel. 692 458 188 

Biwak stały mieści się pod lasem na boisku LKS „ Ruda Kozielska”, ul. Sportowa 9 w Rudzie 

Kozielskiej. Do dyspozycji będą: WC, umywalka, wiata, czajniki elektryczne, kawa, herbata. Wszyscy 

przygotowują śniadania i kolacje we własnym zakresie. We wsi jest możliwość dokonania zakupów. 

 
*) Klub jest propagatorem akcji „Stop plastykom”. W związku z tym ciepłe posiłki będą wydawane do 

naczyń własnych uczestników spływu lub do naczyń papierowych. 

 
 



 

 

                                                          Program spływu  

                                  (uwzględniający obostrzenia epidemiologiczne) 

 

27.08 /piątek/      18:00‒21:00   weryfikacja uczestników na biwaku w Rudzie Kozielskiej  

                             19:00              wieczór integracyjny, ognisko 

                             24:00              cisza nocna 

 

28.08/ sobota/      08:00‒09:00   c.d. weryfikacji (dla osób przybyłych w sobotę) 

                             09:15               odprawa sędziego głównego z kierownikami ekip 

                             10:00               otwarcie spływu, prezentacja głównych sponsorów 

                             10:30 – 11:00  start do I etapu, drugi odcinek trasy: Ruda Kozielska –    

                                                     Kuźnia Raciborska, dł. 12 km. Na trasie odcinek  szybkościowy      

                                                     o długości 4 km 

                             14:30               zamknięcie mety I etapu, przewóz uczestników na biwak 

                             15:00 – 16:00  ciepły posiłek    

                             17:00               turniej rekreacyjno – sportowy , zaliczany do punktacji  

                                                     indywidualnej i drużynowej                         

                             20:00               wieczór wodniacki przy ognisku 

                             24:00               cisza nocna 

 

29.08 /niedziela/  09:00‒09:30  przewóz uczestników na start I etapu. Spłynięcie pierwszego              

                                                   odcinka trasy  

                                                    pierwszej: Stodoły – Ruda Kozielska , dł. 13 km. Na trasie   

                                                    dwie przenoski: ‒ bystrze w parku Cystersów 

                                                                              ‒ jaz na Brantołce. 

                                                       Obowiązuje całkowity zakaz przepływania przez jaz. 

                             13:30              zamknięcie mety  

                             14:00‒15:00   ciepły posiłek 

                             15:30              uroczyste zakończenie spływu, wręczenie nagród i upominków 

                              

 

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 w Polsce zobowiązuje się wszystkich 

uczestników imprezy do przestrzegania wszelkich ograniczeń, nakazów i zakazów 

wynikających z rozporządzeń Rady Ministrów. 

 

 

Punktacja indywidualna 

Podczas imprezy prowadzona będzie punktacja indywidualna w kategoriach zgodnych z weryfikacją. 

Kategoria jest klasyfikowana pod warunkiem zgłoszenia się minimum 5 osad. 

Do konkurencji indywidualnych zaliczony będzie: 

1. wyścig na trasie I etapu, na odcinku: Ruda Kozielska – most drewniany, 4,5 km 

     – jeśli stan wody na to pozwoli 

2. opcjonalnie: pływanie na orientację (INO) na trasie wyznaczonej do wyścigu 

Sędzia główny podczas odprawy potwierdzi, która konkurencja się odbędzie. 

 

Punktacja drużynowa 

W punktacji drużynowej biorą udział zespoły, które podczas weryfikacji zgłosiły minimum 3 osady. 

Do punktacji zaliczane są punkty: 

– 5 najlepszych osad drużyny za zajęcie miejsc w wyścigu (lub INO), na podstawie załącznika nr 1, 

– za turniej rekreacyjno-sportowy – wykaz konkurencji i punktacja zostaną podane przy weryfikacji 

uczestników. 

 



Postanowienia końcowe 

1. W przypadku powstania warunków stwarzających zagrożenie dla uczestników spływu organizator 

może odwołać spływ w całości lub zmienić jego program. W tym wypadku uczestnikom nie 

przysługuje prawo zwrotu wniesionego wpisowego oraz poniesionych kosztów. Kierownictwo spływu 

ma prawo wykluczyć z imprezy osoby, które nie przestrzegają regulaminu. Osobom takim nie 

przysługuje zwrot wpisowego. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

wizerunku i przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji, promocji i archiwizacji imprezy. 

Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku i danych osobowych przez organizatora oraz jego 

partnerów i sponsorów. Administratorem danych osobowych jest Śląski Klub Turystyki Kajakowej 

„Neptun” z siedzibą w Żorach, ul Urocza 15. 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu XXXII OSK „Ruda 2021” 

 

1. Wyścig odbywa się na trasie I etapu spływu na odcinku: Ruda Kozielska – most drewniany,  

      dł. 4,5 km 

 

2. Uczestnicy startują na sprzęcie, na którym będą pokonywali dalszy odcinek etapu w kategorii, w 

jakiej zostali zweryfikowani. Wszelkie zmiany osobowe skutkują dyskwalifikacją z wyścigu. 

 

3. Start do wyścigu będzie się odbywał na bieżąco, po zgłoszeniu do udziału w etapie. Osady 

uczestniczące w wyścigu zgłaszają udział sędziemu startowemu, podając numer osady. Ustne 

powtórzenie numeru przez sędziego  jest potwierdzeniem zgłoszenia. 

 

4. Osady startują pojedynczo po usłyszeniu, od sędziego startowego,  sygnału „start” , w odstępach 

minimum 2-minutowych. 

 

5. Zamknięcie startu do wyścigu nastąpi o godz. 11:30. 

 

6. Czas pokonania trasy wyścigu mierzony jest z dokładnością do 1 s. W przypadku jednakowego 

czasu dla kilku osad w danej kategorii wyższą pozycję zajmują osady starsze wiekowo. 

 

Uczestnicy startują w następujących kategoriach: 

 

                                           ‒ T-1  i  T-2 kobiet 

                                           ‒ T-1  i  T-2 mężczyzn 

                                       ‒ T-2 mikst 

Daną kategorię tworzy minimum 5 startujących w wyścigu osad. 

 

W przypadku niskiego stanu wody zamiast wyścigu odbędzie się pływanie na orientację (INO), 

którego szczegółowy regulamin zostanie podany na odprawie z kierownikami ekip. 

 

Punktacja za miejsca zajęte w wyścigu (lub INO) w każdej kategorii:  

I miejsce      ‒  100 pkt. 

II miejsce     ‒   80 pkt. 

III miejsce    ‒   60 pkt. 

IV miejsce    ‒   50 pkt. 

V miejsce     ‒   40 pkt. 

VI miejsce    ‒   30 pkt. 

VII miejsce   ‒   20 pkt. 

VIII miejsce  ‒   10 pkt. 

Każde następne ‒ 5 pkt. 

 

Protesty 

 

Każdy uczestnik ma prawo do złożenia protestu dotyczącego jego lokaty w wyścigu, po wpłaceniu 

wadium w wysokości 50,00 zł. 

Protest można złożyć w biurze spływu najpóźniej 30 min od wywieszenia wyników. 

Uznanie protestu skutkuje zwrotem wniesionego wadium. 

 

 


