
 

      

 

 

Stowarzyszenie Łódzki Klub Kajakowy 

Albatros 

zaprasza na 

 

OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY 

im. Sławomira Forysiaka 

„PILICA 2022” 

 

 
w projekcie AKTYWNYM BYĆ TO DŁUŻEJ ŻYĆ  

w cyklu GRAND PRIX 2022  

 
 
 
Współorganizatorzy: 
Polski Związek Kajakowy Komisja Kajakarstwa Powszechnego  
Oddział Łódzki PTTK 

 
Impreza dofinansowana ze środków: 
Ministerstwa Sportu i Turystyki 



REGULAMIN 

Organizator: 
Stowarzyszenie Łódzki Klub Kajakowy ALBATROS www.kajakalbatros.pl 
Baza: 
Ośrodek Safari „Smak Przygody Domaniewice 1, 26-420 Nowe Miasto n. Pilicą,  
tel. (48) 674 23 25, kom. 696 118 424 www.safari.net.pl  
 
Trasa:  
rzeka Pilica, na odcinku: Mysiakowiec – Domaniewice – Tomczyce (34 km)  
 
Kierownictwo imprezy: 
Komandor – Adrian Gorzelak 

w-ce komandor - Agnieszka Szulc 

Sędzia Główny –  Kinga Kępa 

Biuro Spływu – Anna Goździk 

Kierownik Obsługi Instruktorskiej – Rafał Bociek 

 
Numer kontaktowy: 510-555-615 

 
Charakter spływu:  
Spływ jest imprezą turystyki kwalifikowanej o charakterze sportowym. 
 
Celem imprezy jest: 
 

- popularyzowanie kajakarstwa jako formy aktywnego wypoczynku, 
- współzawodnictwo sportowe – wyścig, 
- popularyzacja szlaku wodnego rzeki Pilicy  
- promocja łódzkich szlaków kajakowych. 
- upowszechnianie turystyki i rekreacji kajakowej, 
- integracja różnych grup wiekowych, 
- aktywny wypoczynek. 

 
Opłaty: 
 

1. kwota wpisowego wynosi:  
-  150 zł  
-  130 zł dla członków Stowarzyszenia ŁKK Albatros 

2. wypożyczenie kajaka w ośrodku „Safari” 

- miejsce w kajaku dwuosobowym 35 zł/doba, 
- kajak jednoosobowy 50 zł/doba.   

 
(Dla członków Stowarzyszenia ŁKK Albatros jest możliwość wypożyczenia 
sprzętu klubowego, zgodnie z regulaminem wypożyczeń, transport we 
własnym zakresie.) 

 
 

http://www.kajakalbatros.pl/
http://www.safari.net.pl/


Organizatorzy zapewniają: 
- 2 noclegi na polu biwakowym, 
- ognisko w piątek wieczorem (kiełbaski we własnym zakresie) 
- obiad po każdym etapie spływu, 
- szkolenie teoretyczne dla początkujących  - „bezpiecznie w kajaku” 

- wieczór komandorski przy muzyce, 
- transport osób i kajaków na trasie spływu, 
- obsługę instruktorską, 
- program rekreacyjno-sportowy, 
- pamiątkę spływową 

- nagrody i medale dla zwycięzców 

- wklejki do OT PZKaj/TOK PTTK  
 
Zgłoszenia: 

Przyjmowane są do dnia 20.06.2022 poprzez formularz: 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenFW6zXqY8Eg72SU09LgCjf8esnRzyub4_wwY
Vi_512j0N8g/viewform?usp=sf_link  
 
Wraz z dokonaniem zgłoszenia należy dokonać wpłaty wpisowego i opłaty za kajak (jeżeli 
będzie wypożyczany). 
Nr konta 41 1140 2004 0000 3602 8182 0997 mBank S.A. 
W tytule przelewu należy wpisać: Pilica 2022, imię i nazwisko + kajak (lub bez kajaka). 
 
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu na imprezę decyduje kolejność zgłoszeń z 

dokonaną wpłatą.   

UWAGA:  
Rezygnacja z udziału w spływie zgłoszona po 20.06.2022 r. pozbawia rezygnującego 
prawa do zwrotu wpłaconej kwoty wpisowego.  
 
W przypadku odwołania spływu po stronie organizatora, uczestnikowi przysługuje zwrot 
dokonanej wpłaty za spływ. 
 
 

Weryfikacja: 
  

Zgłaszający staje się uczestnikiem spływu z chwilą dokonania weryfikacji w sekretariacie 
spływu, po przyjeździe do bazy spływu. Do weryfikacji niezbędne są: 
 

- posiadanie opłaconego wpisowego, 
- złożenie oświadczenia o akceptacji regulaminu, 
- pisemna zgoda prawnych opiekunów na udział w spływie osoby niepełnoletniej, oraz 

złożenie oświadczenia o udziale w imprezie na własną lub opiekuna 
odpowiedzialność, 

- oświadczenie o stanie zdrowia. 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenFW6zXqY8Eg72SU09LgCjf8esnRzyub4_wwYVi_512j0N8g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenFW6zXqY8Eg72SU09LgCjf8esnRzyub4_wwYVi_512j0N8g/viewform?usp=sf_link


Przyjmowanie uczestników – baza spływu: 
Uczestnicy mogą zgłaszać się na spływ w dniu 01.07.2022 r. od godziny 18.00 w Ośrodku  
Safari „Smak Przygody”, Domaniewice 1, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą. 
 
Sprzęt i wyposażenie: 
Organizatorzy zapewniają możliwość wypożyczenia z Ośrodka Safari kajaków 1 lub 2-os. z 
wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi tym, którzy opłacili miejsce w kajaku. Pozostali 
dostarczają własny sprzęt. 
 
Warunki uczestnictwa: 

- Ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą startować za pisemną zgodą 
rodziców lub opiekunów prawnych pod opieką osoby dorosłej, tylko w kajakach2 
2-osobowych.  
- Uzyskanie potwierdzenia od organizatora o zakwalifikowaniu na spływ.  
- Uczestnicy biorą udział w imprezie na własnym, zabezpieczonym przed 
zatonięciem sprzęcie, zaopatrzeni w kamizelki asekuracyjne. Istnieje możliwość 
odpłatnego wypożyczenia kajaków z pełnym wyposażeniem (wiosła, kamizelki).  

- Podporządkowanie się poleceniom organizatorów oraz postępowanie zgodnie 

z niniejszym regulaminem.  
- Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia. 
- Dokonanie wpłaty wpisowego.  

 
 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW: 
 
Każdy uczestnik ma obowiązek: 

 
– zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu, oraz podporządkowania się 

zarządzeniom kierownictwa spływu, 
– posiadania wyposażenia turystyczno-biwakowego, 
– posiadania niezbędnego wyposażenia osobistego m.in. apteczki, zapasowej odzieży w razie 

wywrotki, odpowiedniego obuwia do brodzenia po wodzie, 
– udzielania pomocy innym uczestnikom spływu, 
– przestrzegania przepisów prawa wodnego, oraz ochrony przyrody, karty turysty, 

bezpieczeństwa na wodzie i przepisów przeciwpożarowych. 
– dbania o sprzęt pływający i ratunkowy. Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają 

obowiązek sprawdzić stan powierzonego sprzętu pływającego, w przypadku 
nieprawidłowości zgłoszenia komandorowi. 

– pływania w prawidłowo założonych i zapiętych kamizelkach asekuracyjnych, 
– przestrzegania ciszy nocnej od godz. 24.00 do godz. 6.00, 
– przestrzegania obowiązujących zasad higieny i bezpieczeństwa, posiadania maseczki 

zakrywającej usta i nos, dezynfekcji rąk oraz przestrzegania 1,5- metrowego dystansu 
społecznego. 

 
 
 
 



UCZESTNICY I ZASADY UCZESTNICTWA: 
 

– Każdy uczestnik bierze udział w spływie na własną odpowiedzialność, a niepełnoletni na 
odpowiedzialność rodziców lub opiekunów. 

– Uczestnik niepełnoletni zobowiązany jest płynąć w osadzie pod opieką pełnoletniego 
opiekuna i na jego odpowiedzialność, potwierdzoną podpisanym przez niego 
oświadczeniem, 

– Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na 
siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. 

– Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie – 
bez względu na stopień umiejętności pływania. Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego 
zdrowia pozwala na podjęcie przez niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie. 

– Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenie uczestnika do udziału w spływie, 
jak również prawo do wykluczenia uczestników którzy nie podporządkują się 
regulaminowi oraz zarządzeniom kierownictwa spływu, którzy stwarzają bezpośrednie lub 
pośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych uczestników, bez prawa zwrotu 
poniesionych opłat, 

– Uczestnicy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających nie będą 
wypuszczani na wodę. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych 
środków odurzających przed i w trakcie płynięcia, zakaz nadużywania alkoholu i 
używania środków odurzających podczas trwania całej imprezy. Niepodporządkowanie 
się tym zakazom skutkuje wykluczeniem ze spływu. 

– Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów za straty zawinione przez 
uczestnika na rzecz organizatorów i osób trzecich, w tym za powierzony sprzęt i ponosi za 
niego odpowiedzialność finansową. W razie uszkodzenia pokrywa koszty naprawy lub 
zakupu nowego sprzętu. 

– Kierownictwo spotkania nie bierze odpowiedzialności za majątek uczestników, ewentualne 
straty materialne poniesione przez uczestnika, w które wystąpią przed, w trakcie lub po 
zakończeniu spływu. 

– Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz 
pozostawania za zamykającym spływ. 

– W przypadku zaistnienia warunków zagrażających bezpieczeństwu uczestników, organizator 
może odwołać, skrócić lub zmienić etapy i program spływu, przy czym nie przysługuje 
uczestnikom prawo do zwrotu poniesionych opłat. 

– Kierownictwo spotkania zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu i ewentualnych 
zmian w jego programie, 

– Zgłoszenie uczestnictwa i przystąpienie do spływu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 
niniejszego regulaminu. 

– Akceptując regulamin każdy z uczestników oświadcza, że jest świadomy zagrożeń 
i niebezpieczeństw związanych z taką formą rekreacji, a tym samym zrzeka się wszelkich 
roszczeń w stosunku do organizatora z tytułu ewentualnych szkód na osobie i mieniu, które 
nie zostały spowodowane z wyłącznej winy organizatora. 

– W czasie trwania spływu działać będzie Komisja Sędziowska, która w oparciu o 
szczegółowy regulamin przeprowadzi klasyfikację indywidualną. 

– Niniejszy regulamin opracowany został zgodnie z przepisami obowiązującymi przy organizacji 
imprez kajakowych PZKaj i PTTK. 

Regulamin i harmonogram spływu dostępny jest na stronie www.kajakalbatros.pl 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. 
 
 
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 Łódzki Klub 

Kajakowy ALBATROS. 

 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z powyższym regulaminem i 
akceptuję jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich 

przestrzegania i stosowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAM SPŁYWU 
 
01.07.2022 r. – piątek 

 
18:00-20:00 - przyjmowanie i weryfikacja uczestników 

21:00 - ognisko integracyjne 

 
02.07.2022 r. – sobota 

 
08:00-09:00 - przyjmowanie i weryfikacja uczestników 

9:45 - uroczyste otwarcie spływu, odprawa Komandora i Sędziego Głównego 

10:30 - otwarcie startu do I etapu Domaniewice – Nowe Miasto n. Pilicą (9 km) – OLC 
(Odcinek z limitowanym czasem płynięcia - OLC) 
10:45 - zamknięcie startu do OLC Domaniewice – Nowe Miasto n. Pilicą (9 km) 

12:15 - otwarcie mety w Nowym Mieście n. Pilicą 

12:45 - zamknięcie mety OLC w Nowym Mieście n. Pilicą 

13:15 - start do II części etapu (w wyznaczonych przez sędziów kategoriach i 
odstępach czasu) – wyścig Nowe Miasto-Tomczyce (11 km) 
15:45 - zamknięcie mety II części etapu 

16:00 - przejazd uczestników z Tomczyc do Domaniewic  
16:30 - obiad w bazie spływu w Domaniewicach 

18:00 - gry i zabawy na świeżym powietrzu 

18:00 - slalom kajakowy na krótkiej trasie, oznaczonej trzema bojkami – przy plaży 
ośrodka w Domaniewicach 

20:30 - wieczór komandorski przy muzyce 

 
03.07.2022 r. – niedziela 

 
09:50 - zbiórka uczestników spływu przy autokarach 

10:00 - wyjazd autokaru - przewóz uczestników na start etapu w Mysiakowcu 

10:30 - start etapu, płynięcie swobodne do Ośrodka w Domaniewicach – ok. 12 km 

15:00 - zamknięcie mety w Domaniewicach 

15:30 - obiad – Ośrodek Safari „Smak Przygody” (catering) 
16:30 - uroczyste ogłoszenie wyników klasyfikacji indywidualnej i zakończenie spływu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA INDYWIDUALNEGO 

 
XIV OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY im. Sławomira Forysiaka „PILICA 2022”  

w projekcie PZKaj „Aktywnym być, to dłużej żyć ‒ 2022” w cyklu Grand-Prix PZKaj 
 
I. Cel regulaminu: 
Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa na trasie spływu oraz obiektywne 
ustalenie kolejności miejsc zajętych przez uczestników. 
 
II. Postanowienia ogólne: 
1. W punktowanym współzawodnictwie biorą udział tylko zweryfikowani uczestnicy. 
2. Wszyscy uczestnicy muszą mieć założony numer startowy. W kajaku dwuosobowym 

numer zakłada pierwszy członek osady. Numer ten należy ustnie zgłosić sędziemu na 
starcie i mecie każdego etapu i wyścigu. Zgłoszenie numeru uznaje się za dokonane, gdy 
sędzia powtórzy usłyszany numer. 

3. Uczestnicy mają obowiązek płynąć w kamizelkach ratunkowych lub asekuracyjnych. 
4. Zmiana w składzie osady, zmiana kategorii łodzi, ominięcie fragmentu trasy, płynięcie bez 

kamizelki ratunkowej albo asekuracyjnej skutkuje dyskwalifikacją z rywalizacji punktowej 
w danej konkurencji. 

5. Osada zdyskwalifikowana w jednej konkurencji spływu może uczestniczyć w pozostałych 
konkurencjach. 

6. W przypadku zdobycia przez dwie lub więcej osad jednakowej liczby punktów w 
końcowej punktacji indywidualnej o wyższym miejscu decyduje wyższa średnia wieku lub 
wyższy wiek osady. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany 
programu imprezy w zależności od zaistniałej sytuacji, np. niekorzystnych warunków 
atmosferycznych. 

 
III. Kategorie: 
 Uczestnicy startują w następujących kategoriach: 

 T-1 – kajaki turystyczne (sztywne) – K, M 

 T-2 – kajaki turystyczne (sztywne) – K, M i Mix 

 Sędzia Główny w porozumieniu z Komandorem może utworzyć inne kategorie. 
 Kategorię tworzy się w przypadku zgłoszenia minimum 4 osad. 
 Osady nietworzące pełnej kategorii mogą na wniosek Sędziego Głównego, jeśli wyrażą na 

to zgodę, zostać dołączone do kategorii wyższej (T-1 K do T-1 M, T-2 K do T-2 Mix, T-2 
Mix do T-2 M). 

 
 
IV. Punktacja indywidualna  

Punktację prowadzi się oddzielnie dla każdej kategorii na spływie. O wyniku 
końcowym i miejscu zajętym przez uczestników podczas spływowej rywalizacji 
decyduje suma punktów zdobytych we wszystkich konkurencjach punktowanych,  
po odjęciu ewentualnych punktów ujemnych, uzyskanych indywidualnie przez 
każdą osadę. Podczas spływu nie jest prowadzona klasyfikacja drużynowa. 
 

 



Regulamin i punktacja OLC Domaniewice – Nowe Miasto n. Pilicą w dniu 2 lipca 2022 
 

Trasa etapu to 9-kilometrowy odcinek rzeki Pilicy z przystani Ośrodka Safari  
w Domaniewicach do Nowego Miasta n. Pilicą. Konkurencja jest obowiązkowa dla chcących 
startować w wyścigu. Za prawidłowe pokonanie OLC uznaje się przepłynięcie odcinka  
w wyznaczonym limicie czasowym 120 minut. Uczestników obowiązuje nakaz płynięcia  
w kamizelkach ratunkowych lub asekuracyjnych. Obowiązuje zakaz wyprzedzania Pilota 
Początkowego i pozostawania za Pilotami Końcowymi. Osady wyprzedzające Pilota 
Początkowego lub pozostające za Pilotem Końcowym, będą karane odjęciem 20 punktów  
z punktacji końcowej spływu. Uczestnicy płyną na swoich kajakach w zweryfikowanych 
wcześniej  kategoriach i składzie osad. 

 

Każda osada płynąca w OLC uzyskuje następujące punkty: 
             +10 pkt. za wypłynięcie ze startu w wyznaczonym czasie 

             +10 pkt. za wpłynięcie na metę w wyznaczonym czasie 

       Za przekroczenie czasu zamknięcia startu i mety odejmuje się: 

              -10 pkt. za wypłynięcie przed otwarciem startu 

              -10 pkt. za wypłynięcie po zamknięciu startu 

              -10 pkt. za wpłynięcie na metę przed jej otwarciem      

              -10 pkt. za każde rozpoczęte 5 minut spóźnienia na metę (do -20 pkt. max) 

 
Godziny graniczne dla OLC: 
10:30 - otwarcie startu OLC  
10:45 - zamknięcie startu do OLC  
12:15 - otwarcie mety OLC w Nowym Mieście n. Pilicą 
12:45 - zamknięcie mety OLC w Nowym Mieście n. Pilicą 

 

Regulamin i punktacja wyścigu Nowe Miasto n. Pilicą – Tomczyce w dniu 2 lipca 2022:  
 

Trasa wyścigu to 11-kilometrowy odcinek Pilicy z Nowego Miasta do Tomczyc. Konkurencja 
jest nieobowiązkowa. Start z wody na sygnał Sędziego Startera (gwizdek), oddzielnie dla 
każdej kategorii łodzi, wg następującej kolejności: T-2 M, T-2 Mix, T-2 K, T-1 M i T-1 K  
w odstępach czasowych wskazanych przez Sędziego Startera. Z uwagi na ilość zgłoszonych  
do wyścigu osad, organizator przewiduje wspólny start niektórych kategorii. O kolejności 
osad w wyścigu decyduje czas pokonania trasy, mierzony z dokładnością do 0,1 sekundy. 
Uczestnicy pod karą dyskwalifikacji płyną w kamizelkach, z założonymi numerami 
startowymi, w zweryfikowanych wcześniej kategoriach łodzi i składach osad. Warunkiem 
dopuszczenia do wyścigu jest zaliczenie OLC. 
 

Punktacja wyścigu: 
 

za I miejsce      + 100 pkt. za VI miejsce     +  81 pkt. 
             za II miejsce     +  95 pkt. za VII miejsce   +  79 pkt. 
             za III miejsce    +  90 pkt. za VIII miejsce  +  77 pkt. 
             za IV miejsce    +  87 pkt. za IX miejsce     + 75 pkt. 
             za V miejsce     +  84 pkt.  za X miejsce     +  73 pkt. 
             za każde następne miejsce o 1 pkt mniej 



Regulamin i punktacja slalomu na krótkiej trasie, wyznaczonej trzema bojkami w dniu  
2 lipca 2022: 
 
Konkurencja ma na celu jak najszybsze przepłynięcie trasy sprintu, oznaczonej bojkami. 
Uczestnicy będą mieć do dyspozycji jednakowe kajaki w ramach każdej kategorii - 
odpowiednio kajaki jedno lub dwuosobowe. Każdy uczestnik będzie dysponował takim 
samym wiosłem. Sposób startu (z lądu lub wody) i sposób mierzenia czasu poda sędzia 
prowadzący konkurencję bezpośrednio przed jej rozpoczęciem. Konkurencja jest 
nieobowiązkowa. 
 

Punktacja sprintu po trójkątnej trasie: 
 

za I miejsce      + 80 pkt. za VI miejsce     + 45 pkt. 
             za II miejsce     + 70 pkt. za VII miejsce    + 42 pkt. 
             za III miejsce    + 60 pkt. za VIII miejsce   + 39 pkt. 
             za IV miejsce    + 55 pkt. za IX miejsce     + 36 pkt. 
             za V miejsce     + 50 pkt.  za X miejsce     + 33  pkt. 
             za każde następne miejsce o 1 pkt mniej 
 

Uwaga! Trącenie wiosłem lub kajakiem bojki, która wyznacza trasę sprintu, skutkuje 
doliczeniem 5 sekund za każdą dotkniętą bojkę (max. +15 sekund) do czasu ze stopera.  
 

 
Płynięcie swobodne odcinka Mysiakowiec – Domaniewice (12 km) w dniu 3 lipca 2022 r. 
 

Za udział w przepłynięciu odcinka i ukończenie płynięcia przed zamknięciem mety osada 
otrzymuje +5 pkt. Płynięcie jest nieobowiązkowe. 
 
VII. Protesty 

 
1. Protesty rozpatruje 3-osobowe jury składające się z: obserwatora GP z ramienia Komisji 
Kajakarstwa dla W PZKaj, przedstawiciela Organizatora i przedstawiciela Uczestników 
spływu. Jury zostaje wyznaczone przed rozpoczęciem płynięcia w dniu 2 lipca 2022 roku. 
2. Nie podlegają oprotestowaniu decyzje Sędziego Startera dot. prawidłowości startu oraz 
Sędziego Celowniczego dot. kolejności osad na mecie. 
3. Protesty dotyczące pozostałych decyzji sędziów należy składać pisemnie w Biurze Spływu 
najpóźniej w ciągu 1 godziny od zakończenia konkurencji oraz w ciągu 1 godziny od 
ogłoszenia końcowej klasyfikacji indywidualnej. 
4. Wraz z protestem należy wpłacić wadium w wys. 50 zł, które podlega zwrotowi w razie 
uznania protestu. 
 
 


