SŁUPIA
OPIS TRASY MARATONU

KM 0,0 - GAŁĄŹNIA MAŁA - Start maratonu z przystani kajakowej, przy moście, w centrum wioski.
KM 7,0 - PRZENOSKA - 2 km od startu wpływamy na malownicze jezioro rynnowe zakończone kanałem do
elektrowni. Płyniemy tymże kanałem niecały kilometr, po czym dopływamy do jego końca i wynosimy kajaki
na prawy brzeg. Znosimy kajaki stromą ścieżką w dół około 50 metrów.
KM 11,0 - KRZYNIA PK1 - LIMIT CZASU: 1:45 GODZ- PRZENOSKA - Na końcu dość sporego J. Krzynia, po lewej
stronie widać sporą zaporę, na prawo jest zatoka z zabudowaniami, my płyniemy na wprost do krótkiego
kanału prowadzącego do elektrowni. Wyciągamy kajaki na lewym brzegu i znosimy je w dół po łące około 50
metrów. Za przenoską około 500 metrów płytkich rozlewisk, a za nimi już tylko rzeka.
KM 16,6 - ŁYSOMICZKI - Most drogowy a za nim ładna przystań kajakowa, rzeka bez większych przeszkód.
KM 22,5 - MOST - Most drogowy pomiędzy Żelkowem a Lubuniem, rzeka bez większych przeszkód.
KM 26,5 - MOST - Most drogowy pomiędzy Kwakowem a Lubuniem, rzeka bez zmian
KM 34,5 - MOST - Most obwodnicy Słupska
KM 40,0 - SŁUPSK PK2 - LIMIT CZASU: 5:45 GODZ - PRZENOSKA - Widzimy pierwsze zabudowania Słupska,
oraz park Mosiru, przed nami na rzece zapora, kilkanaście metrów przed nią skręcamy w lewo w kanał
młyński. Płynąc nim około 100 metrów wynosimy kajak przy pomoście na prawą stronę. Przenosimy kajak
przez park około 50 metrów i wodujemy ponownie w rzece poniżej zapory. Początkowo jest płytko, ale po
około 300 metrach w rzece pojawia się znowu dość sporo wody. Przez Słupsk mkniemy dość szybko łatwą i
prostą rzeką.
KM 47,5 - WŁYNKÓWKO - Zaraz za Słupskiem pojawiają pierwsze tereny leśne, a wśród nich ładnie położona
już kolejna na trasie przystań kajakowa. Rzeka jest już znacznie szersza niż początkowo.
KM 58,8 - BYDLINO - MOST - Do mostu w Bydlinie dopływamy po pokonaniu odcinka ciekawego, ale nie w
każdym jego fragmencie łatwego. Bywa, że gęsty dorodny las po obu brzegach rzeki, czasami zwali jakieś
drzewo do rzeki, trzeba być czujnym, pomimo zmęczenia.
KM 63,4 - CHARNOWO - MOST - Od Bydlina do Charnowa rzeka jest dużo łatwiejsza niż wcześniej. Ale to
jeszcze nie koniec przygód. Kilka kilometrów przed Ustką napotkamy w rzece kilka starych zwalonych drzew,
zmuszających nas do karkołomnego slalomu pomiędzy wystającymi z wody konarami.
KM 74,0 - USTKA - META - LIMIT CZASU 10 GODZ - Usytuowana przy przystani kajakowej, po lewej stronie, na
przedmieściach Ustki.

