
      "WIEPRZA  NAJLEPSZA"       
                  DATA:11.06.2021                       2 DYSTANSE: 
             63 KM  KORZYBIE - DARŁOWO (CANOA CUP) 

                               48 KM  POMIŁOWO - DARŁOWO 

REGULAMIN  IMPREZY: 
Maraton Kajakowy "Wieprza Najlepsza" jest imprezą o charakterze rekreacyjno sportowym. Mogą wziąć w niej udział 
wszystkie osoby pełnoletnie, które dokonają rejestracji, opłacą wpisowe oraz w pełni zaakceptują poniższy regulamin 
imprezy. Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność, będąc świadomymi jej trudów oraz własnego 
stanu zdrowia. Uczestnicy będący pod wpływem alkoholu oraz innych środków psychotropowych, nie zostaną dopuszczeni 
do startu, oraz  podlegają natychmiastowej dyskwalifikacji. W tej sytuacji kwota wpisowego nie podlega zwrotowi. 
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zniszczony lub zagubiony sprzęt uczestników. Osoby korzystające z 
transportu organizatora, osobiście pakują swój kajak na przyczepę transportową i zabezpieczają go przed ewentualnym 
uszkodzeniem. Organizator Maratonu nie wypożycza kajaków oraz jakiegokolwiek sprzętu. Osoby biorące udział w 
Maratonie 'Wieprza Najlepsza" wyrażają zgodę na publiczne wykorzystanie materiałów zdjęciowych oraz filmowych z ich 
wizerunkiem zrobionych podczas tejże imprezy. 

KATEGORIE KAJAKÓW: 

Do startu na dystansie 63km dopuszczone są wszystkie rodzaje kajaków, natomiast na dystansie 48 km będą dopuszczone 
kajaki o szerokości 55 cm lub większej. Przewidziane jest jedna kategoria K1 OPEN, inne kategorie (w tym OVER 60), 
powstaną pod warunkiem zgłoszenia się minimum 4 osad. 

BEZPIECZEŃSTWO: 

Każdy z uczestników płynie w prawidłowo założonej kamizelce asekuracyjnej, oraz ma obowiązek posiadania sprawnego, 
włączonego i zabezpieczonego przed wodą, telefonu komórkowego z numerem do organizatora. Rzeka Wieprza nie należy 
do nadzwyczaj trudnych, jednakże w jej korycie, na sporej długości trasy, znajdują się powalone drzewa, których ominięcie 
będzie wymagało od uczestników uwagi, szybkiej reakcji, oraz przyswojenia podstaw w manewrowaniu kajakiem. 
Miejscem niebezpiecznym na trasie maratonu jest jaz spiętrzający wodę na 6-tym kilometrze. Betonowy uskok jest 
wysokości około 0,5 metra, ale tworzące się za nim fale na odcinku około 50 metrów dość mocno destabilizują kajak. 
Dlatego zalecane jest przybicie kajakiem do lewego brzegu i przeniesienie go około 50 metrów dalej.  

PROGRAM  IMPREZY: 

10.06. piątek, godz. 18:00 - 22:00, KEMPING "BIONIKA", ul. Morska 61, Darłowo - WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW  

11.06. sobota, godz.7:00, kemping Bionika - PAKOWANIE KAJAKÓW NA PRZYCZEPY 

11.06, sobota, godz. 7:30, kemping Bionika - ODJAZD BUSA Z UCZESTNIKAMI I KAJAKAMI NA START 

11.06, sobota, godz. 9:00, KORZYBIE, przystań kajakowa - START MARATONU, dystans 63 km 

11.06, sobota, godz. 10:00 POMIŁOWO 1PK (Sławno, ul. Pstrągowa) START dystansu 48 km  

11.06.sobota, godz. 14:00 - PLANOWANE PRZYBYCIE PIERWSZYCH ZAWODNIKÓW NA METĘ. 

11.06. sobota, godz. 17:00, kemping Bionika - WYDAWANIE POSIŁKÓW 

11.06. sobota, godz. 18:00 - ZAMKNIĘCIE METY 

11.06. sobota, godz. 20:00, kemping Bionika - DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW I ZAKOŃCZENIE IMPREZY. 

PUNKTY KONTROLNE  I  LIMITY CZASU: 



1PK - Pomiłowo, km: 14,6, miejsce przenoski (50metrów), limit czasu: godz. 11:00 (2h) 

2PK - Pieńkówko, km: 32,7, przystań kajakowa, limit czasu: godz. 13:30 (4h 30min) 

META: Darłowo, km: 63,0, "Wyspa Łososiowa". limit czasu: godz. 18:00 (9h) 

Wymienione powyżej dwa punkty kontrolne wyposażone będą w napoje, banany, kanapki i będą czynne do wyznaczonego limitu czasu. 
Osoby które przybędą na punkt kontrolny po wyznaczonym limicie czasu, mają obowiązek poinformować telefonicznie o tym fakcie 
organizatora. Osoby chcące się wycofać z maratonu w trakcie jego trwania, mogą to zrobić na punkcie kontrolnym w godzinach jego 
funkcjonowania, wówczas mogą liczyć na transport organizatora w miarę jego aktualnych możliwości. W innych przypadkach będą 
zmuszeni skorzystać z własnego transportu lub czekać na pomoc organizatora, w określonym precyzyjnie miejscu, do godziny 
zamknięcia mety.  

NOCLEGI: 

Uczestnicy maratonu "Wieprza Najlepsza" rezerwują sobie noclegi we własnym zakresie. Wyśmienitym miejscem noclegowym może 
okazać sie usytuowany nad samą rzeką w Darłowie kemping Bionika   http://przystan.bionika.pl/ , dysponujący również domkami 
kempingowymi. Tam też mieścić się będzie baza maratonu. Wstęp na teren kempingu dla osób tam niezameldowanych jest dodatkowo 
płatny, więc warto rozważyć czy chcemy nocować gdzieindziej.  Ponadto Darłowo łącznie z Darłówkiem dysponuje ogromną bazą 
noclegową. 

TRANSPORT:  

Przewidziany jest transport osób i kajaków w sobotę rano z Darłowa do Korzybia na start dystansu 63 km. Jest to opcja dodatkowo 
płatna - 50zł,  którą należy zgłosić w formularzu zgłoszeniowym oraz uiścić łącznie z kwotą startową. Na start dystansu 48 km do 
Pomiłowa uczestnicy udają sie własnym transportem. Po pozostawione samochody na starcie w Pomiłowie zostaną przetransportowani 
po zakończonym maratonie. Kosz transportu 1 osoby do Pomiłowa 30zł. 

REJESTRACJA: 

Rejestracji można dokonać wyłącznie poprzez szczegółowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 
http://canoa.com.pl/   

 TERMIN REJESTRACJI: 11 MAJA 2022. W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie, po tym terminie wpisowe nie 
podlega zwrotowi 

Warunkowo będzie można jeszcze zapisać się na maraton do dnia 7 czerwca, ale nie ma gwarancji otrzymania pamiątkowego gadżetu 
oraz pamiątkowego medalu 

OPŁATA STARTOWA  WYNOSI: 

DO 11 MAJA 2022:  150 ZŁ 

DO 07 CZERWCA 2022: 200 ZŁ 

Opłaty startowej należy dokonać przelewem na konto organizatora: Piotr Rosada, 
 Millennium Bank 44 1470 0002 2367 5876 4000 0001 
tytuł przelewu: Wieprza Najlepsza 2022, imię i nazwisko uczestnika, najpóźniej 7 dni po rejestracji, niedokonanie przelewu w 
terminie  skutkować będzie skreśleniem z listy startowej 

NAGRODY: 

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie NNW, pamiątkowy medal, dyplom, pamiątkowy gadżet, prowiant na trasie i 
posiłek na mecie. Ponadto otrzymują nagrody rzeczowe pierwsze 3 osoby w kategorii powyżej 10 uczestników, pierwsze 2 osoby w 
kategorii powyżej 6 uczestników i pierwsza osoba w kategorii poniżej 6 uczestników. Zwycięzca w najliczniejszej kategorii otrzymuje 
darmowe wpisowe na rok 2023. 

DO CYKLU CANOA CUP ZALICZANY JEST TYLKO DYSTANS 63 KM 

OFICJALNYM ORGANIZATOREM MARATONU "WIEPRZA NAJLEPSZA" JEST:                                                                  
BIURO PODRÓŻY SEA TOURS W GDAŃSKU 

OSOBA KONTAKTOWA: PIOTR ROSADA, tel. 662 322 413, mail: jprosada@wp.pl 

 


