XII Ogólnopolski Spływ Kajakowy rzeką PILICĄ
im. Krzysztofa Książka
27-30.07.2017 r.
Brzóza – Ryczywół, Przybyszew – Budy Michałowskie –
Warka
1. Organizator:
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa
Klub Kajakowy Korek Warka,
Stowarzyszenie 3majmy się razem
2. Współorganizatorzy:
Lokalna Grupa Działania „Warka”
3. Termin:
27-30.07.2017 r.
4. Trasa:
Brzóza – Ryczywół (Radomka)
Przybyszew – Budy Michałowskie – Warka (Pilica)
5. Warunki uczestnictwa:
o Ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą startować za pisemną zgodą rodziców.
o Dokonanie opłaty wpisowego.
5. Sprzęt:
Uczestnicy zobowiązani są posiadać niezatapialny sprzęt pływający, kamizelki asekuracyjne lub
ratunkowe.
6. Wpisowe:
130 zł od osoby
7. Informacje o spływie można uzyskać pod telefonami:
601 388 250 – Agnieszka Gostkowska
8. Weryfikacja:
Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą osobistego dokonania weryfikacji,
w czasie której niezbędne są:
o dowód osobisty,

o pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w spływie osoby niepełnoletniej,
w przypadku objęcia nad nią opieki przez osobę trzecią.
9. Przyjmowanie uczestników:
Uczestnicy mogą zgłaszać się w miejscu do tego wyznaczonym od godz.18.00 do 22.00 w dniu
27.07.2017 r. i od godz. 7.00 do 8.30 w dniu 28.07.2017 r. na polu namiotowym Kemping nad
Pilicą, ul. Nowy Zjazd 6, 05-660 Warka
10. Organizator zapewnia wszystkim płynącym uczestnikom:
o transport osób na trasie spływu,
o stałe miejsce biwakowe na polu namiotowym Kemping nad Pilicą, ul. Nowy Zjazd 6, Warka,
o posiłek po każdym etapie,
o wklejkę do odznak TOK PTTK i OT PZK
o nagrody i medale dla zwycięzców w punktacji indywidualnej i drużynowej,
o ubezpieczenie NW,
o doraźną pomoc medyczną
11. Obowiązki uczestników:
Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:
o przestrzegania Regulaminu Spływu oraz zarządzeń Organizatorów,
o posiadania niezbędnego wyposażenia osobistego i biwakowego,
o udzielania pomocy innym (w miarę swoich możliwości),
o pokrycia wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych,
o przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie i przepisów
przeciwpożarowych,
o przestrzegania ciszy nocnej,
o przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na wodzie i nadużywania alkoholu podczas
trwania całego spływu.
Zaleca się, aby każda drużyna posiadała własną apteczkę i reperaturkę.
12. Postanowienia końcowe:
o Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie
odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki nad nimi
osoby dorosłe.
o Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez
uczestnika w czasie trwania spływu.
o Organizator ma prawo wykluczenia ze spływu osób, które nie podporządkowują się
Regulaminowi Spływu bez obowiązku zwrotu wpisowego.

o Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów niż cele
związane z organizacją imprezy.
o Kierownictwo Spływu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany
programu spływu w zależności od zaistniałej sytuacji.

Regulamin punktacji spływu
I. Cel regulaminu
Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa na trasie spływu oraz obiektywne
ustalenie kolejności miejsc zajętych przez drużyny i uczestników poszczególnych
konkurencji.
II. Postanowienia ogólne
1. W punktacji spływu biorą udział wszyscy zweryfikowani uczestnicy.
2. Płynący z przodu członek załogi musi mieć założony numer startowy i podawać głośno swój
numer, podpływając do stanowisk sędziowskich.
3. Uczestników obowiązuje nakaz płynięcia w kamizelkach asekuracyjnych lub ratunkowych –
jeśli taką decyzję ogłosi Komandor spływu.
III. Konkurencje
1. Podczas spływu rozgrywane są konkurencje na wodzie:
a. indywidualne: wyścig oraz odcinki limitowane czasem (OLC),
b. Rodzinny Wyścig o Puchar im. Krzysztofa Książka
2. oraz konkurencje sprawnościowe na lądzie.
IV. Kategorie
1. Uczestnicy startują w następujących kategoriach:
T-1 – kajaki turystyczne (sztywne) – K i M,
T-2 – kajaki turystyczne (sztywne) – K, M i Mix.
2. Kategorię tworzy się w przypadku zgłoszenia minimum 4 osad.
V. Punktacja indywidualna
1. Do punktacji indywidualnej zalicza się punkty zdobyte w wyścigu indywidualnym oraz OLC
(odcinkach limitowanych czasem).
2. Zależnie od zajętego miejsca w wyścigu osada otrzymuje:
za I miejsce + 100 pkt.
za II miejsce + 95 pkt.
za III miejsce + 90 pkt.
za IV miejsce + 85 pkt.
za V miejsce + 80 pkt.
za każde następne o 1 pkt mniej.
3. Za wypłynięcie przed otwarciem startu, opóźnienie startu lub przypłynięcie po zamknięciu
mety do –100 pkt.

4. Za nieprzestrzeganie postanowień Komandora i Sędziego Głównego do –100 pkt.
5. Za pokonanie bezbłędne odcinka OLC, czyli wypłynięcie w godzinach otwarcia startu i
dopłynięcie na metę w godzinach jej otwarcia osada otrzymuje 20 pkt. z wyjątkiem ostatniego
dnia płynięcia, kiedy karane jest jedynie niedotrzymanie godzin otwarcia startu i mety.
6. W przypadku zdobycia przez dwie lub więcej osad jednakowej liczby punktów o wyższym
miejscu decyduje lepszy wynik w wyścigu.
VI. Punktacja drużynowa
1. Drużynę tworzą minimum 3 osady. Do punktacji drużynowej zalicza się sumę punktów
zdobytych przez 5 najlepszych osad drużyny w punktacji indywidualnej.
2. Każda drużyna otrzymuje ponadto 1 pkt. za każda osobę, która przepłynęła wszystkie etapy
spływu, ale nie więcej niż 25 pkt.
3. Do punktacji drużynowej wliczane są także punkty za udział w konkurencjach
sprawnościowych, za najlepszy wynik płynącego członka drużyny w każdej konkurencji.
4. Od ww. sumy odejmuje się punkty za:
• wykluczenie ze spływu członka drużyny – 100 pkt.
• dyskwalifikację w spływie osady drużyny – 100 pkt.
VII. Regulamin wyścigu – 29.07.2017 r. (sobota), start godz. 11.00
1. Trasą wyścigu jest ok. 7-kilometrowy odcinek Pilicy Przybyszew – Białobrzegi.
2. Start wspólny z wody, osobno dla poszczególnych kategorii, w kolejności: T-2 M, T-2 Mix,
T-2 K, T-1 M, T-1 K, w odstępach czasu ustalonych przez sędziego startera.
3. Wyznacza się limit czasu przebywania na trasie wynoszący 1,5 h, za przekroczenie którego
następuje dyskwalifikacja w wyścigu.
4. O kolejności osad w wyścigu decyduje czas pokonania trasy.
VIII. Regulamin Rodzinnego Wyścigu o Puchar im. Krzysztofa Książka (30.07.2017 godz.
10.00)
1. Trasą wyścigu jest oznaczony bojkami odcinek Pilicy w strefie startu w Budach
Michałowskich
2. Wyścig odbywa się na sprzęcie dostarczonym przez organizatora.
3. Zespół stanowią 3 osoby (w tym 2 z jednej rodziny). Dwie osoby płyną na kanadyjce, jedna w
kajaku 1-osobowym (dla dzieci do wyboru smyk lub jedynka turystyczna, w przypadku dzieci
granicą dopuszczającą płynięcie w T-1 jest wiek powyżej 12 lat).
4. Zgłoszenia zespołów przyjmowane będą 30.07.2017 r. w godz. 9.00-9.30 w sekretariacie
spływu.
5. Start odbywa się z brzegu, w wyznaczonym miejscu. Po sygnale startera zawodnicy wodują
łodzie, zajmują w nich miejsca, a następnie startują do wykonania wymaganych ewolucji.

6. Konkurencja polega na opłynięciu wyznaczonej trasy w taki sposób, że załoga kanadyjki
płynie twarzami do siebie, zamieniając się funkcjami kapitana po wykonaniu obrotu łodzi o
180º. Kanadyjka musi wykonać na trasie 2 pełne zmiany (2 razy każdy członek załogi jest
kapitanem). Zawodnik w kajaku 1-osobowym musi wykonać pełen obrót wokół płynącej
kanadyjki (pełne opłynięcie obracającej się kanadyjki).
7. Gdy sędzia odgwiżdże wykonanie wszystkich ewolucji, zawodnicy dopływają na metę
wytyczoną na brzegu. Pomiar czasu wyłączany jest w momencie, gdy ostatni uczestnik dopłynie
do mety.
8. O kolejności zespołów decyduje łączny czas wykonania wszystkich ewolucji i dotarcia na
metę. Za wypadnięcie z trasy do czasu łącznego doliczane jest 5 s karnych.
9. Jeśli dwa (lub więcej) zespoły uzyskają taki sam czas przejazdu, o wyższym miejscu decyduje
niższa średnia wieku zespołu.
10. Zwycięski zespół otrzymuje w nagrodę Puchar im. Krzysztofa Książka. Wynik konkurencji
nie jest wliczany do punktacji drużynowej.
IX. Konkurencje sprawnościowe
1. W konkurencjach sprawnościowych mogą startować wszyscy zweryfikowani uczestnicy
spływu oraz osoby towarzyszące.
2. Za najlepszy wynik w danej konkurencji uczestnik otrzymuje maksymalnie 10 pkt.
X. Protesty
1. Nie podlegają oprotestowaniu decyzje sędziego startera dot. prawidłowości startu oraz
sędziego celowniczego dot. kolejności osad na mecie.
2. Protesty dot. pozostałych decyzji sędziów należy składać pisemnie w Sekretariacie Spływu,
najpóźniej w ciągu godziny od zakończenia etapu.
4. Protesty dot. klasyfikacji końcowej należy składać najpóźniej w ciągu jednej godziny po
wywieszeniu wyników nieoficjalnych.
6. Wraz z protestem należy wpłacić vadium w wys. 50 zł, które podlega zwrotowi w razie
uznania protestu.
XI. Nagrody
Trzy najlepsze osady w każdej kategorii otrzymują medale oraz nagrody rzeczowe.

PROGRAM „XII OGÓLNOPOLSKIEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO rzeką PILICĄ
im. Krzysztofa Książka”
Czwartek 27.07.2017
18.00 – Weryfikacja uczestników
19.00 – Niespodzianka dla tych co się nie spóźniają ;)
21.00 – Ognisko
Piątek 28.07.2017
7.00 – 8.30 weryfikacja uczestników – c.d.
8.30 – Odprawa sędziego głównego z kierownikami drużyn i uczestnikami indywidualnymi
9.00 – Otwarcie spływu
10.00 – Wyjazd autobusu z uczestnikami na miejsce startu w Brzózie
10.30 – Start osób biorących udział w etapie Brzóza – Ryczywół (Radomka), 16 km
14.30 – Otwarcie mety etapu w Ryczywole
15.30 – Zamknięcie mety etapu w Ryczywole (przewóz kajaków przez organizatora)
16.30 – Posiłek na miejscu biwakowym
17.30 – Program rekreacyjny
20.00 – Ognisko, kiełbaska i piwko
Sobota 29.07.2017
9.00-9.15 – zgłaszanie chętnych do wyścigu indywidualnego
9.30 – wyjazd autobusu z uczestnikami na miejsce startu w Przybyszewie
11.00 – Start wspólny, w podziale na kategorie, osób biorących udział w wyścigu Przybyszew –
Białobrzegi (Pilica), 7 km
11.30 – Start pozostałych osad biorących udział w etapie Przybyszew – Budy Michałowskie, 20 km
12.45 – Zamknięcie mety wyścigu w Białobrzegach
15.00 – Otwarcie mety spływu w Budach Michałowskich
16.00 – Zamknięcie mety spływu w Budach Michałowskich

16.30 – Posiłek na miejscu biwakowym
17.00 – Niespodzianka dla najmłodszych 
17.30 – Program rekreacyjny
21.00 – Dyskoteka
Niedziela 30.07.2017
9.00-9.30 - zgłaszanie chętnych do Rodzinnego Wyścigu o Puchar im. Krzysztofa Książka
9.45 – Wyjazd autobusu z uczestnikami na miejsce startu
10.30 – Rodzinny Wyścig o Puchar im. Krzysztofa Książka
11.30 – Start osób biorących udział w etapie Budy Michałowskie – Warka (Pilica), 16 km
14.30 – Otwarcie mety spływu w Warce
16.00 – Zamknięcie mety spływu w Warce
17.30 – Posiłek na miejscu biwakowym
18.00 – Uroczyste zakończenie spływu, dekoracja zwycięzców
Godziny programu mogą się zmienić w trakcie trwania spływu

