
 
 
 
                                                              
 
                                                          REGULAMIN 
 
 
Data: 25.07.2020                                Dystans: 53 km 
 
Start: Stare Drawsko nad Jeziorem Drawskim, godzina: 10:00 
Meta: Stare Drawsko  
 
Zawody rozgrywane są w dwóch kategoriach: K1, K2, można płynąć na jakimkolwiek sprzęcie, który spełniał 
będzie warunki powyższych dwóch kategorii i używany będzie zgodnie z jego przeznaczeniem. Inne kategorie 
zostaną utworzone w przypadku zgłoszenia minimum 4 osad. 
 
Zawodnicy muszą zameldować się na 7-miu punktach kontrolnych usytuowanych na końcach poszczególnych 
zatok jeziora. Na punktach kontrolnych będą również serwowane napoje. 
Każdy z uczestników wyposażony będzie w mapę jeziora z zaznaczonymi na niej punktami kontrolnymi i trasą 
maratonu. 
Uczestnicy biorący udział w Maratonie Drawskim płyną na własną odpowiedzialność. Osoby 
niepełnoletnie muszą posiadać zgodę opiekuna.  
 
Bezwzględnym warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu jest posiadanie przez niego założonej 
kamizelki asekuracyjnej oraz sprawnego telefonu! 
  
Obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych przed i podczas trwania maratonu.  
 
Program imprezy: 
8:30 - 9:30 plaża publiczna w Str. Drawsku - weryfikacja zawodników, rozdanie numerów startowych  
9:45 - krótka odprawa 
10:00 -Start - kajaki jednoosobowe 
10:05 - Start - kajaki dwuosobowe 
Ze względów organizacyjnych zostały wprowadzone niewygórowane limity czasowe. 
         1pk (km 6,9) - 60 min od startu 
         2pk (km 11,4)- 1godz. 45 min od startu 
         3pk (km 19,6)- 3 godz. od startu 
Aby zmieścić się w limitach czasowych trzeba płynąć z prędkością średnią nie mniejszą jak 7km/h 
Osoby które nie zmieszczą się w limitach czasowych oraz nie dotrą do mety przed jej zamknięciem, nie będą 
sklasyfikowane 
19:00 - zamknięcie mety 
19:10 - dekoracja zwycięzców, losowanie nagród.  
 
Po ukończeniu maratonu na wszystkich oczekiwać będzie gorący posiłek oraz pamiątkowe dyplomy, oprócz 
tego wśród  wszystkich uczestników rozlosowane będą  drobne nagrody. 
Organizator zastrzega sobie zmianę trasy maratonu lub odwołanie go, z przyczyn niezależnych od niego, 
które mogą narazić na niebezpieczeństwo uczestników maratonu. W tym przypadku kwota wpisowego nie 
ulega zwrotowi 
 
Kwota wpisowego - 120 PLN 
Rejestracji na Maraton Drahimski oraz wpłaty należy dokonać do 08 lipca, na konto organizatora:                                      
Sea Tours Biuro Podróży Karol Rosada, ul. Toruńska 18D lok G, 80-747 Gdańsk 
Nr konta: City Bank Handlowy: 25 1030 0019 0109 8530 0014 9247 
 
Rejestracja zawodników wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na http://canoa.com.pl/maraton-
drahimski/ 
 
Maraton Drawski wchodzi w skład Canoa Cup 2020. 
 
 


