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                         REGULAMIN  I PROGRAM  IMPREZY 
Maraton Kajakowy Słupia jest imprezą rekreacyjno - sportową, mogą wziąć w niej udział wszystkie osoby, które 
respektują poniższy regulamin i które zadeklarują pisemnie przed startem, że ich stan zdrowia pozwala na 
uczestnictwo. Maraton Słupia wchodzi w skład cyklu maratonów kajakowych Canoa Cup 2021. 

BEZPIECZEŃSTWO: 

Podczas maratonu, wszyscy uczestnicy muszą posiadać poprawnie założoną kamizelkę asekuracyjną oraz 
sprawny, włączony, łatwo dostępny oraz zabezpieczony przed wilgocią telefon komórkowy. Rzeka Słupia po 
pierwszych dwóch kilometrach od startu przeradza się w pierwsze na trasie maratonu jezioro rynnowe 
zakończone kanałem do elektrowni oraz obowiązkową przenoską. Potem jest następne jezioro, które również 
zakończone jest elektrownią i przenoską. Kajaki obowiązkowo przenosimy w wyznaczonych do tego celu 
miejscach. Na jeziorach podczas wietrznej pogody może być nieprzyjemna fala. Sama rzeka nie należy do trudnych, 
ale z pewnością wymagać będzie od kajakarza sprawnego ominięcia wielu zwalonych drzew znajdujących się w jej 
korycie. 

KATEGORIE: 

Do startu dopuszczone zostaną wszystkie kategorie kajaków i kanu pod warunkiem użytkowania ich zgodnie z 
przeznaczeniem. Utworzone zostaną 3 główne kategorie: K1K, K1M, K2. Inne kategorie powstaną pod warunkiem 
zgłoszenia się minimum 4 osad, w przeciwnym razie ich czasy będą przeliczone według przelicznika Canoa Cup. 

PUNKTY KONTROLNE I LIMITY CZASU: 

Na trasie wyścigu ustanowione będą dwa punkty kontrolne z limitami czasu, będą to również punkty żywieniowe. 
1PK - Krzynia - przenoska przy elektrowni - 11km , limit czasu - 1:45 godz.                                                                                                                             
2PK - Słupsk - przenoska - 40km, limit czasu - 5:45 godz.                                                                                                         
META - Ustka, przystań kajakowa - 74km, limit czasu 10 godz.    

BIURO MARATONU - BAZA NOCLEGOWA: 

"Przystań U Kapitana", ul. Wrzosowa 1, Ustka    https://www.przystanukapitana.ustka.pl/                                                 

Rezerwacja noclegów indywidualna. 

 



PROGRAM IMPREZY: 

24.09.2021, piątek, godz. 18:00 - "Przystań u Kapitana" - otwarcie biura zawodów, pakowanie kajaków.                                                    
24.09.2021, piątek, godz. 21:30 - zamknięcie biura zawodów.                                                                                        
24.09.2021, piątek, godz. 22:00 - "Przystań u Kapitana" - początek ciszy nocnej.                                                     
25.09.2021, sobota, godz. 6:30 - wyjazd z Ustki do Gałążni Małej na start maratonu.                                             
25.09.2021, sobota, godz. 8:00 - START MARATONU.                                                                                                    
25.09.2021, sobota, godz. 9:45 - zamknięcie 1PK - Krzynia.                                                                                                 
25.09.2021, sobota, godz. 13:45 - zamknięcie 2PK - Słupsk.                                                                                            
25.09.2021, sobota, godz. 18:00 - Ustka, ZAMKNIĘCIE METY.                                                                                       
25.09.2021, sobota, godz. 18:30 - "Przystań u Kapitana" - otwarcie bufetu.                                                                 
25.09.2021, sobota, godz. 20:00 - "Przystań u Kapitana" - dekoracja zwycięzców, zakończenie Canoa Cup 2021. 

REJESTRACJA I OPŁATY: 

Rejestracji można dokonać wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie maratonu, do dnia     
12 września 2021. Opłatę startową będzie można uiścić w piątek 24.09.2021, bezpośrednio w biurze zawodów.  
Opłata startowa wynosi: 150 zł, plus ewentualny transport: 50zł.                                                                            
Opłata startowa zawiera: ubezpieczenie NNW, prowiant na trasie i na mecie, pamiątkowy gadżet oraz dyplom. 

NAGRODY:  

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale, a zwycięzcy poszczególnych kategorii - puchary. Ponadto 
przewidziane są nagrody rzeczowe dla pierwszych 3 zawodników w swojej kategorii. Dodatkowo osada zwycięska 
w najliczniej obstawionej kategorii otrzyma darmowe wpisowe na Maraton Słupia na rok 2022. 

WAŻNE POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Uczestnicy Maratonu Słupia płyną na własną odpowiedzialność, będąc świadomymi trudów maratonu, wyrażając 
zarazem zgodę na medialne wykorzystanie materiałów zdjęciowych oraz filmowych z ich wizerunkiem. Ponadto są 
świadomi, że płynięcie pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków psychotropowych jest równoznaczne z 
dyskwalifikacją. 

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zaginiony lub zniszczony sprzęt i zastrzega sobie możliwość 
odwołania lub skrócenia trasy maratonu z przyczyn niezależnych od niego. 

Oficjalnym organizatorem Maratonu Słupia jest: Biuro Podróży Sea Tours w Gdańsku.                                                  
Kontakt: Piotr Rosada, tel. 662 322 413, mail: jprosada@wp.pl  

 

 

 

 
 

 


