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Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Z NUTKĄ po NIDZIE”

REGULAMIN

1. Organizator:
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa,
02-954 Warszawa, ul. Goplańska 29/132 przy wsparciu logistyczno-sprzętowym Kajakiem.pl

2. Termin:
10-12.09.2021 r.

3. Trasa:
Rzeka Biała Nida i Nida
I etap: Bizorenda – Biwak Kajakiem.pl Brzegi nad Nidą (14 km)
II etap: Biwak Kajakiem.pl Brzegi nad Nidą – Stare Kotlice (15 km)

4. Warunki uczestnictwa:
Ukończone  18  lat  i  stan  zdrowia  umożliwiający  sportowo-rekreacyjne  uprawianie  kajakarstwa.
Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w spływie wyłącznie pod opieką prawnych opiekunów.

5. Sprzęt:
Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom kajaki, wiosła i kamizelki asekuracyjne (w ramach
opłaty spływowej).

6. Informacje o spływie można uzyskać pod numerem telefonu:
606 234 548 – Tomasz Kowalczyk (codziennie od godz. 9:00 do 21:00)
792 659 064 – Iza Książek (codziennie od godz. 18:00 do 21:00)

7. Zgłoszenie/Weryfikacja:
W celu dokonania poprawnego zgłoszenia, należy zapoznać się z opisem wydarzenia na stronie
https://sitk.pl/osk-z-nutka-po-nidzie/ wypełnić  dostępny tam formularz zgłoszenia Google.
Każda  osoba  zgłasza  się  indywidualnie  (jedno  zgłoszenie  =  jeden  uczestnik).  Po  weryfikacji
zgłoszenia  Organizator  prześle  maila  z  potwierdzeniem  przyjęcia  zgłoszenia  oraz  danymi  do
przelewu opłaty wpisowej.
Ze  względu  na  ograniczoną  liczbę  miejsc,  Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  do  odmowy
przyjęcia  uczestnika  na  spływ –  w takim przypadku organizator  zaproponuje  miejsce  na  liście
rezerwowej i poinformuje o możliwości udziału w spływie w przypadku zwolnienia się miejsca.
Osoba zakwalifikowana do udziału  w spływie,  staje  się  jego uczestnikiem z chwilą  dokonania
weryfikacji  w  biurze  spływowym,  podczas  której  okazuje  dokument  tożsamości  oraz  dowód
wniesienia opłaty wpisowej.
Bazą spływową jest biwak Kajakiem.pl „Brzegi” na lewym brzegu rzeki Nidy pomiędzy mostem w
Brzegach a Sobkowem (miejsce bez adresu, szczegóły dojazdu organizator prześle mailem razem z
potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia na spływ).
Weryfikacja  uczestników  rozpocznie  się  dnia  10  września  br.  o  godz.  16:00  w  biurze
organizacyjnym na terenie bazy spływu.

https://sitk.pl/osk-z-nutka-po-nidzie/


Godzinowy program spływu zostanie  opublikowany  na  tablicy  ogłoszeń  biura  organizacyjnego
spływu.

8. Świadczenia na rzecz uczestnika:
W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje:
• miejsce w dwuosobowym kajaku polietylenowym
• wiosło: symetryczne, proste (drążek z duraluminium, polietylenowe pióro)
• kamizelkę asekuracyjną
• wsparcie instruktorsko/ratownicze na trasie,
• transfer wszystkich uczestników na miejsce startu pierwszego etapu spływu
• odprawa przed wypłynięciem
• transfer kierowców po spływie w niedzielę
• możliwość udziału w rywalizacji sportowej na wodzie i lądzie
• wklejka do książeczki TOK PTTK i OT PZK
• transport kajaków na miejsce startu i odebranie ich z miejsca zakończenia

UWAGA: istnieje  możliwość  płynięcia  we własnym sprzęcie,  ale  należy  to  zaznaczyć podczas
wypełniania  zgłoszenia  –  ważne,  aby  wpisać  rodzaj  sprzętu  pływającego,  abyśmy  mogli
przygotować miejsce na przyczepie

• ubezpieczenie NNW
• koncert piosenki turystycznej i poezji śpiewanej (sobota wieczór: Piechowski Trio i MuzyKajaka)
• opłacone pole biwakowe* (2 noclegi)
• dostęp na biwaku do: butli z gazem, czajników i wody do gotowania
• posiłek regeneracyjny w sobotę po południu (grill)
• pamiątka spływowa
• drewno na ognisko
• na biwaku rozkładane: ławy, stoły, wiaty turystyczne
• miejsce do pozostawienia samochodu na czas spływu

10. Obowiązki uczestników:
Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:
- przestrzegania Regulaminu Spływu oraz zarządzeń Organizatorów,
- posiadania niezbędnego wyposażenia osobistego i biwakowego,
- udzielania pomocy innym,
- pokrycia wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych,
-  przestrzegania  przepisów  ochrony  przyrody,  bezpieczeństwa  na  wodzie  i  przepisów
przeciwpożarowych,
- przestrzegania ciszy nocnej,
- przestrzegania zakazu spożywania alkoholu przed zejściem na wodę i w trakcie płynięcia,
- przestrzegania zakazu nadużywania alkoholu podczas trwania pozostałych elementów imprezy,
- przestrzegania zakazu stosowania środków odurzających.

11. Postanowienia końcowe:
Uczestnicy  biorą  udział  w  spływie  na  własną  odpowiedzialność.  Za  osoby  niepełnoletnie
odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
Organizator  nie  bierze  odpowiedzialności  za  ewentualne  straty  materialne  poniesione  przez
uczestnika w czasie trwania spływu.
Organizator ma prawo wykluczenia ze spływu osób, które nie podporządkowują się Regulaminowi
Spływu bez obowiązku zwrotu opłaty wpisowej.
Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów niż wynikających
z organizacji i rozliczenia spływu oraz na potrzeby służb sanitarnych, w związku z  epidemią wirusa
SARS-CoV-2. Kierownictwo Spływu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i
zmiany programu spływu w zależności od zaistniałej sytuacji.



Regulamin rywalizacji spływowej
I. Cel regulaminu
Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa na trasie spływu oraz obiektywne ustalenie
kolejności miejsc zajętych przez zawodników w wyścigu.

II. Wyścig kajakowy – 11.09.2021 r. (sobota)
1. W punktacji wyścigu biorą udział wszyscy zweryfikowani zawodnicy.
2. Trasą wyścigu jest ok. 2 km odcinek Białej Nidy i Nidy: Bród w Żernikach - Biwak Kajakiem.pl
"Brzegi".
3.  Uczestnicy  startują  w  jednakowych  kajakach,  dostarczonych  przez  organizatora.  Uczestnicy
mogą posiadać własne wiosła oraz sprzęt asekuracyjny.
4. Płynący z przodu członek załogi musi mieć założony numer startowy.
5. Uczestników wyścigu obowiązuje bezwzględny nakaz płynięcia w kamizelkach asekuracyjnych.
6.  Start  do wyścigu będzie realizowany z wody,  w odstępach czasu ustalonych przez sędziego
startera.
7. Uczestnicy startują w następujących kategoriach: T-2 – kajaki turystyczne (sztywne) – Kobiety,
Mężczyźni i Mixt. Kategorię tworzy się w przypadku zgłoszenia minimum 3 osad.
5. O kolejności osad w wyścigu decyduje czas pokonania trasy.
6. Wyznacza się limit czasu przebywania na trasie wynoszący 1 godz., za przekroczenie którego
następuje dyskwalifikacja w wyścigu.

III. Cymbergaj Klasyczny (wyciąg z przepisów):
Cymbergaj jest zręcznościową grą towarzyską bez kategorii wiekowych i płciowych. 
Boiskiem gry jest plansza wykonana z materiału o odpowiednim poślizgu, na której oznaczono linie
odpowiadające liniom boiska do piłki nożnej. Maksymalne wymiary planszy są 1/100 wymiarów
podstawowego boiska do piłki nożnej (tzn. długość 105 cm, szerokość 68 cm). Piłką w grze jest
moneta  kilkugroszowa  np.  5  gr.  W opisie  gry  cymbergaj  zawodnik  (gracz)  to  drobna  moneta
odpowiednio cięższa od monety piłki np. moneta 50 gr. W grze każdy z uczestników gry posługuje
się  1  monetą-graczem.  Do  nadania  ruchu  monecie-graczowi  służy  popychacz  (zbijak).
Popychaczem w klasycznym cymbergaju jest grzebień o wielkości dobranej przez uczestnika gry.
Ważne aby popychacz nie posiadał krawędzi lub powierzchni (ostrych lub twardych chropowatych)
mogących uszkadzać powierzchnię boiska.
Celem gry jest zdobywanie goli przez uczestników gry podczas meczu składającego się z dwóch
części określonych przez sędziego zawodów przed rozpoczęciem turnieju. 
Pełny  regulamin  rozgrywek  zostanie  wywieszony  na  tablicy  ogłoszeń  biura  organizacyjnego
spływu. 
O sposobie rozegrania zawodów zdecyduje liczba zgłoszonych zawodników.

IV. 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 biurze organizacyjnym
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 wadium w wys. 50 zł, które podlega zwrotowi w przypadku
uznania protestu.

V. Nagrody
Trzy najlepsze osady/osoby w każdej konkurencji otrzymają indywidualne wyróżnienia.

Komisja  sędziowska  zastrzega  sobie  prawo  interpretacji  Regulaminu  rywalizacji  spływowej  w
zależności od zaistniałej sytuacji.
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