Biuro Imprezy:
Lokalna Grupa Działania “Zielony Pierścień”,
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn,
tel/fax: + 48 81 50 16 140, tel.: + 48 81 50 16 141
www.zielonypierscien.eu
e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

3. Maraton Kajakowy na rzece Wieprz: Lubartów – Kośmin

CANOA CUP 2021
DATA: 26.06.2021

DYSTANSE: 104 km
43 km

LUBARTÓW – KOŚMIN
JEZIORZANY - KOŚMIN

REGULAMIN IMPREZY KAJAKOWEJ
1.

Organizator

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Fundacja „Przyroda – Tradycja – Ludzie”,
adres: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, tel. 81 50 16 140; E-MAIL: lgd@zielonypierscien.eu
oraz Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”.
2.

„3. Maraton Kajakowy na rzece Wieprz” jest imprezą o charakterze rekreacyjno –
sportowym organizowaną w ramach cyklu CANOA CUP 2021 (www.canoa.com.pl) . Mogą
wziąć w niej udział wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, pod warunkiem
zobowiązania się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie swojego udziału w
imprezie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3.

Program imprezy
25.06.2021 r. (piątek) w godzinach 17.00 – 21.00 weryfikacja zawodników, wydawanie
numerów startowych oraz pakowanie kajaków na przyczepy – kemping w Kośminie nad
Wieprzem
26.06.2021 r. (sobota)
Godz. 4.15 – odjazd busa z kempingu w Kośminie nad Wieprzem na miejsce startu w
Lubartowie (uczestnicy maratonu na dystansie 104 km)
Godz. 5.15 – 6.00 - weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych na miejscu
startu w Lubartowie (uczestnicy maratonu na dystansie 104 km)
Godz. 6.00 – Lubartów, start masowy z wody (uczestnicy maratonu na dystansie 104 km)
Godz. 10.00 - odjazd busa z kempingu w Kośminie nad Wieprzem na miejsce startu w
Jeziorzanach (uczestnicy maratonu na dystansie 43 km)
Godz. 10.30 - weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych na miejscu startu w
miejscu startu w Jeziorzanach (uczestnicy maratonu na dystansie 43 km)
Godz. 11.00 – Jeziorzany, start masowy z wody (uczestnicy maratonu na dystansie 43 km)
Godz. 15.00 – spodziewane przybycie na metę w Kośminie pierwszego zawodnika
Godz. 15.30 – otwarcie bufetu
Godz. 20.00 – zamknięcie mety
Około godz. 20.40 – dekoracja zawodników
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4.

Bezpieczeństwo i limity czasu:
Każdy z zawodników ma obowiązek posiadać założoną kamizelkę asekuracyjną oraz sprawny i
włączony telefon komórkowy.
Uczestnik przestrzega obowiązujących rygorów (o ile będą one obowiązywać) dotyczących
epidemii spowodowanej wirusem COVID-19.
Osoby niemieszczące się w limitach czasowych na trasie maratonu, mają dwa wyjścia:
zakończyć imprezę na punkcie kontrolnym i spakować się do samochodu serwisowego lub
kontynuować na własną odpowiedzialność, w celu zmieszczenia się w limicie czasowym na
następnym punkcie kontrolnym. W drugim przypadku nie ma gwarancji, że na następnym
punkcie kontrolnym ktoś z obsługi będzie czekał po wyznaczonym limicie czasowym. W tym
przypadku uczestnik zobowiązany jest poinformować telefonicznie organizatora o miejscu i
czasie przybycia na punkt kontrolny. Jedynie nie zmieszczenie się zawodnika w limicie czasu
na mecie dyskwalifikuje go.
Limity czasu (uczestnicy maratonu na dystansie 104 km):
Leszkowice (przystań) 19,3 km – 2 godz. 45 min
Serock 28,1 km - 4 godz. 10 min
Wola Skromowska 38,7 km – 5 godz. 40 min
Jeziorzany 59,7 km – 8 godz. 40 min
Baranów 79,6 km – 11 godz. 30 min
Meta (Kośmin) – 14 godz.
Limity czasu (uczestnicy maratonu na dystansie 40 km):
Baranów 20 km – 3 godz.
Meta (Kośmin) – 6 godz.

5.

Punkty żywieniowe:
Na trasie maratonu będzie zorganizowane 3 punkty gastronomiczne:
Wola Skromowska 38,7 km
Jeziorzany 59,7 km
Drążgów 79,0 km

6.

Kategorie kajaków:
Do startu dopuszczone będą wszystkie rodzaje kajaków oraz kanu, pod warunkiem
użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem (np. w dwuosobowej łodzi muszą być dwie osoby).
Kategorie inne niż K1 zostaną utworzone pod warunkiem zgłoszenia minimum czterech osad,
w przeciwnym razie czasy tych osad będą przeliczone przez współczynniki obowiązujące w
Canoa Cup.
Uwaga: na dystansie 43 km dopuszcza się kajaki o szerokości minimum 55 cm.

7.

Transport:
Uczestnicy deklarujący potrzebę transportu, wraz ze sprzętem, będą przetransportowani w
sobotę rano na start z Kośmina (kemping) do Lubartowa (uczestnicy maratonu na dystansie
104 km) oraz z Kośmina (kemping) do Jeziorzan (uczestnicy maratonu na dystansie 43 km).
Koszt transportu: uczestnicy maratonu na dystansie 104 km- 40zł; uczestnicy maratonu na
dystansie 43 km - 30zł. Płatne dodatkowo wraz z kwotą wpisowego.
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8.

Noclegi i prysznice
Na mecie na przystani w Kośminie będzie można skorzystać z prysznica. Noclegi każdy
załatwia we własnym zakresie.
Możliwość noclegu na kempingu w Kośminie (dodatkowa odpłatność) – dostępne pole
namiotowe oraz miejsca na kampery i przyczepy. Ceny na kempingu za dobę:
- 15 zł od osoby,
- 10 zł za miejsce na rozbicie namiotu,
- 15 zł za miejsce na przyczepę/kamper
- 10 zł za przyłącze elektryczne.
W sprawie noclegu na kempingu w Kośminie prosimy o podanie w Formularzu zgłoszeniowym
w pkt. „Uwagi” informacji w jakim terminie uczestnik chce nocować, wybrać opcje, o których
mowa wyżej w tym punkcie i dokonać opłaty przelewem.

9.

Możliwość wypożyczenia kajaków
Informujemy, że w przypadku uczestników, którzy nie dysponują własnym sprzętem, możemy
za dodatkową odpłatnością wypożyczyć jedno – lub dwuosobowe kajaki turystyczne wraz z
wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi. Koszt wypożyczenia kajaka jednoosobowego: 40 zł,
dwuosobowego: 60 zł. W tej sprawie prosimy o podanie w Formularzu zgłoszeniowym w pkt.
„Uwagi” jaki kajak uczestnik chce wypożyczyć.

10. Zgłoszenia i opłaty:
Rejestracji na maraton należy dokonać poprzez szczegółowe wypełnienie Formularza
zgłoszeniowego.
Opłata wpisowa na MARATON NA WIEPRZU wynosi:
do 18.06.2021 – 120 zł plus ewentualny transport, nocleg na kempingu i wypożyczenie
kajaka.
Data zamknięcia rejestracji zawodników – 21.06.2021 r.
Opłaty należy dokonać w terminie na konto współorganizatora: Fundacja „Przyroda-TradycjaLudzie”, Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, BS Nałęczów 85 8733 0009 0020 6330 2000 0020
tytuł przelewu: MARATON NA WIEPRZU 2020, imię i nazwisko uczestnika

11. Nagrody:
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy ukończenia maratonu. Ponadto
przewidziane są nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech zawodników. Dodatkowo zwycięzca
maratonu otrzymuje darmowe wpisowe na rok 2022. Możliwe też jest losowanie drobnych
nagród wśród wszystkich uczestników (zależy od sponsorów). W ramach wpisowego wszyscy
uczestnicy otrzymują ubezpieczenie NNW, dyplom, pamiątkę, numer startowy, zaopatrzenie
w prowiant na trasie i posiłek na mecie.
WAŻNE: DO CYKLU CANOA CUP 2021 ZALICZANY BĘDZIE TYLKO DYSTANS 104 KM
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W czasie trwania maratonu obowiązuje wszystkich uczestników bezwzględny zakaz
spożywania jakichkolwiek napojów alkoholowych – grozi dyskwalifikacja.
Każdy uczestnik MARATONU przed startem podpisuje oświadczenie, że jego stan zdrowia
pozwala mu na wzięcie udziału w imprezie i będąc świadomym trudności trasy płynie na
własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczony lub
zgubiony sprzęt.
Każdy z uczestników wyraża zgodę na wykorzystanie medialne jakichkolwiek materiałów z
ich wizerunkiem zrobionych podczas trwania MARATONU.
Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia trasy lub odwołania imprezy z przyczyn
niezależnych od niego.

12. Kontakt:

tel. 601 716 260

lgd@zielonypierscien.eu

13. Partnerzy:

Stowarzyszenie Integracji Społecznej Gminy Ryki, Firma „Skrzat”, Wypożyczalnia kajaków w
Drążgowie
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