
I TURYSTYCZNO – PRZYRODNICZY MARATON KAJAKOWY UNIEŚĆ 2017
30 kwietnia 2017r.

REGULAMIN

ORGANIZATOR

Instruktor kajakowy Włodzimierz Zimnowłocki i Gminna Organizacja Turystyczna w 
Sianowie 

CELE
1. Upowszechnianie turystyki kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku.
2. Popularyzacja szlaku kajakowego rzeki Unieść.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4. Promocja pro przyrodniczych zachowań na rzece Unieść
     - aktualny stan przyrodniczy rzeki Unieść i jeziora Jamno
     - ochrona ekosystemów rzeki Unieść
5. Promocja turystyczna regionu Sianowa

4. TERMIN I MIEJSCE
1.Maraton odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2017 r.
2.Zbiórka uczestników na parkingu przed Urzędem Gminy w centrum Sianowa
3.Start odbędzie się w okolicy Maszkowa przy moście na drodze krajowej nr 206 (parking
leśny) ok godz.11.00.
4.Wszyscy uczestnicy maratonu zostaną dowiezieni na miejsce startu i odebrani na mecie.
5.Start – wspólny
6.Zakończenie maratonu - godz. 17.30.
7.Meta maratonu – Przystań nad jeziorem Jamno w Osiekach
8.Wręczenie nagród na terenie przystani w Osiekach

5 . TRASA, DYSTANS, KATEGORIE, SPRZĘT

1. Zawody odbędą się na trasie Maszkowo most- Osieki na dystansie ok 25 km. 
2. Maraton rozgrywany będzie bez podziału na kategorie.
3. Wszyscy uczestnicy startują na kajakach pro tour 470 lub balou
4. Kajaki wyposażone zostaną w wiosła wyłącznie i kamizelki asekuracyjne.
5. Kajakiem może płynąć jedna lub dwie osoby bez względu na płeć i wiek.

6. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszeń można dokonywać:
 Telefonicznie – 696 016 362
 drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej na adres: zimnywlodek@wp.pl 

3. Liczba uczestników jest ograniczona. Zamknięcie listy uczestników nastąpi po
obsadzeniu 30 kajaków. 

7. UCZESTNICTWO

1. Warunkiem uczestnictwa w Turystyczno – Przyrodniczym Maratonie Kajakowym  Unieść
2017 jest:

 zgłoszenie się do weryfikacji i potwierdzenie swojego przybycia na Maraton na

mailto:zimnywlodek@wp.pl


miejscu startu, na parkingu leśnym w okolicy Maszkowa
 Wypełnienie na miejscu startu deklarację uczestnictwa w maratonie

2. Podpisując deklarację uczestnictwa uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia oraz
umiejętności pływackie umożliwiają udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy.
3. W pakiecie startowym uczestnicy worki na odpady komunalne, a po zakończeniu
Maratonu posiłek regeneracyjny oraz transport powrotny do Sianowa. Na mecie Maratonu
zebrane przez zawodników śmieci zostaną odebrane i przekazane do operatora systemu
odbierania odpadów.
4. Uczestnicy Maratonu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność, udzielić
pierwszej pomocy każdemu kto tej pomocy potrzebuje oraz powiadomić odpowiednie
służby.
5. Uczestniczący w Maratonie biorą udział w zajęciach edukacyjnych przygotowanych
przez organizatora.
6. Podczas zawodów na rzece Uczestnicy mają obowiązek noszenia kamizelek
asekuracyjnych.
7. Organizator zapewnia kompleksowe zabezpieczenie uczestników na trasie maratonu
(ratownicy wodni).
10. Nagrody będą wręczane na przystani w Osiekach.
11. Wyniki zawodów zostaną opublikowane m.in na stronie internetowej www.sianow.pl
12. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Komandor Maratonu

8. OPŁATY

1. Udział w Turystyczno –  Przyrodniczym Maratonie Kajakowym Unieść 2017 jest
płatny w kwocie 30 zł od osoby. Termin dokonania opłaty do 27 kwietnia  2017  r. Dla
chętnych będzie wystawiony rachunek.

Wpłaty należy przelewać na konto: 
71 1240 3653 1111 0010 4405 0361 z dopiskiem „Maraton”

8. UBEZPIECZENIE

Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi na czas trwania Maratonu ubezpieczenie
NW.

10. KLASYFIKACJA

1. Klasyfikację końcową ustalamy na podstawie czasów osiągniętych przez poszczególne
osady.
2. Najwyższe miejsce w klasyfikacji zajmie osada, która w najkrótszym czasie przepłynie
dystans maratonu.
3. Wyróżnienia przewidziane są dla zawodników w klasyfikacji generalnej.
5. Zwycięzca lub zwycięzcy (osada jednego kajaka) otrzymają Puchar Burmistrza Gminy i
Miasta  w  Sianowie. Pozostali uczestnicy maratonu otrzymają pamiątkowe upominki i
dyplomy.
4. W klasyfikacji końcowej uwzględnieni będą uczestnicy, którzy dotrą na metę maratonu
do godz. 17:30


