VI MARATON KAJAKOWY „ZIMORODEK”
IMPREZA NON PROFIT
Wyścig na dystansie 57 km jest elementem cyklu Canoa Cup 2021

REGULAMIN


Organizator:

Master Canoe Club



Patronat:



Komandor:



Sędzia główny: Ewa Pospychała



Termin i miejsce

Centrum Żeglarskie Szczecin
Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.
Ireneusz Burzych

Impreza odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2021 r. na terenie Międzyodrza (Odra Wschodnia, Odra
Zachodnia, kanały łączące), niezależnie od pogody.
Baza, miejsce startu i meta:



Centrum Żeglarskie Szczecin, ul. Przestrzenna 19

Trasa wyścigu głównego (~57 km):

Centrum Żeglarskie Jezioro Dąbie Małe (start wspólny z wody) – Jezioro Dąbie Małe – Odra Wschodnia (
Regalica ) – Kanał Leśny – Odra Zachodnia – PK Mescherin (przenoska ok. 200 metrów) – Gryfino – Odra
Wschodnia (Regalica ) – kanał Dębska Struga – Centrum Żeglarskie (meta)


PK – punkt kontrolny (oznaczony na mapie)

Planuje się następujące kategorie :



turystyczne:
wyczynowe:

T1 m, T1 k, T2 m, T2 k, T2 mix
K1 , K2 ,
Za wyczynowe uważa się kajaki o szerokości nie przekraczającej 45 cm.
Pomiar sprzętu odbędzie się w dniu wyścigu o godzinie 900




kanadyjki:
C1m, C2m
MASTERS 60+ 1 i 2 open

Kategorie zostaną utworzone pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 3 osad.
Uwaga: W przypadku małej ilości osad dwuosobowych odbędzie się wyścig open.
Zawodników obowiązuje limit czasu 9 godzin. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych
(silny wiatr) organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia limitu czasu.
00



Start maratonu: godz. 10



Zamknięcie mety: godz. 19



Punkt kontrolny:



00

PK – przenoska przy Mescherin = punkt żywieniowy

Na punkcie kontrolnym uczestnik wyraźnie podaje sędziemu numer startowy.

 Osoby rezygnujące z kontynuowania wyścigu są zobowiązane do powiadomienia o tym sędziego na
punkcie kontrolnym lub telefonicznie Organizatora. Numer kontaktowy zostanie podany na odprawie.



Trasa wyścigu krótkiego (~10 km):

 Centrum Żeglarskie (start wspólny z wody) – kanał Dębska Struga – Odra Wschodnia ( Regalica ) – PZ
podpora Mostu Gryfitów – Odra Wschodnia (Regalica ) – kanał Cegielinka – Odra Wschodnia (Regalica) –

kanał Dębska Struga – Centrum Żeglarskie (meta)


Punkt Zwrotny : PZ – (oznaczony na mapie)

Planuje się następujące konkurencje:

turystyczne:
T1 m, T1 k, T2 m, T2 k, T2 mix


wyczynowe:

K1,K2 ,
Za wyczynowe uważa się kajaki o szerokości nie przekraczającej 55 cm.
Pomiar sprzętu odbędzie się w dniu wyścigu o godzinie 11




kanadyjki:
C1m, C2m
MASTERS 60+ 1 i 2 open



Start wyścigu: godz. 12 00

00

Cele imprezy:


popularyzacja aktywnego wypoczynku w formie łączenia rekreacji i rywalizacji sportowej




popularyzacja kajakarstwa w Szczecinie oraz Szczecina i Międzyodrza dla kajakarstwa
propagowanie zdrowego trybu życia.

Zasady podstawowe:
Uczestnicy płyną na własnym sprzęcie i na własną odpowiedzialność. Każdy kajak powinien zapewniać
niezatapialność po wypełnieniu wodą.
Każdy uczestnik jest zobowiązany płynąć w kamizelce asekuracyjnej ze sprawnym i naładowanym
telefonem, z wpisanymi numerami do organizatorów (numery będą podawane w punkcie weryfikacyjnym).
Osoby niepełnoletnie mogą płynąć wyłącznie za pisemną zgodą rodziców w kategoriach T2 wraz z
osobą pełnoletnią. Młodzież , która ukończyła 14 rż może płynąć samodzielnie za pisemną zgodą rodziców.
Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i
środków odurzających przed i podczas trwania maratonu.
Wszyscy uczestnicy (w przypadku niepełnoletnich opiekunowie prawni) są zobowiązani do podpisania
oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w maratonie kajakowym.

Uczestnicy są zobowiązani do udzielania sobie wzajemnej pomocy i przestrzegania regulaminu.
Numery startowe należy naklejać w sposób widoczny dla sędziów.
Zakwaterowanie pod własnymi namiotami uczestników na terenie Centrum Żeglarskiego w Szczecinie.
Weryfikacja uczestników i wydawanie numerów startowych:


piątek

20 VIII – 1600 ÷ 2100



sobota

21 VIII – 0800 ÷ 0900

Organizator zapewnia:
Łódź asekuracyjną, nadzór ratowników WOPR, miejsce noclegowe z infrastrukturą Centrum Żeglarskiego ,
ubezpieczenie NNW uczestników podczas wyścigu , opiekę medyczną na mecie, wodę mineralną, owoce,
batony energetyczne, ciepły posiłek na mecie, schematyczną mapę trasy, Certyfikat i pamiątkę
uczestnictwa.

Wpisowe 150 zł. Opłaty startowej można dokonać podczas weryfikacji.
Zgłoszenia są przyjmowane do 16 sierpnia 2021 poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na
facebooku, na grupie Szczecińskiego Maratonu Kajakowego „Zimorodek”
https://www.facebook.com/groups/1624349277856713
Uwaga: osoby zapisane, które ostatecznie nie przyjadą, są zobowiązane do opłacenia wpisowego na konto
Master Canoa Club : 09 1240 3826 1111 0010 7303 3566 PKO ze względu na koszty poniesione przez

organizatora.

Atrakcje dodatkowe:
Podczas imprezy wszyscy chętni będą mogli sprawdzić się na smoczej łodzi.
Przewiduje się wyścigi krótkodystansowe dla dzieci i młodzieży wzdłuż pomostu Centrum Żeglarskiego
(dystans ok. 150 m).

