
          XXV Ogólnopolski Spływ Kajakowy
    „Powitanie Wiosny”  imienia Anny Goj
                          Smotrawa- Odra 2011

REGULAMIN    SPŁYWU

ORGANIZATOR:   Wrocławski Klub Wodniaków „WIADRUS”, Oddział Wrocławski PTTK
                        Rynek- Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław, tel.(071) 3430344

WSPÓŁORGANIZATOR:  Centrum Turystyki Kajakowej i Aktywnego Wypoczynku
„Rokana”  P.H.U. DR Kajak

KIEROWNICTWO SPŁYWU:

         Komandor              Adam Koralewski
         V-ce komandor      Andrzej Pawlak

         Sekretariat               Bożena Siczek

         Pilot początkowy    Zygmunt Mizgalski

         Pilot końcowy         Zbigniew Trochimiak

        Sędzia główny         Jacek Jasiński
                                         Adam Korablewski

        Ratownicy               Wacław Kozula
                                         Wojciech Bigiel

       Kwatermistrz            Barbara Zawistowska
     Wiesława Wojtkiewicz

       Służba medyczna      Barbara Zawistowska

       Pion techniczny        Zygmunt Mizgalski
                                         Henryk Grygiel

        Motorówka               Policja rzeczna

        Gry rekreacyjne       Alicja Śniadecka, Bogusia Krzysztofek



CEL SPŁYWU: Popularyzacja turystyki kajakowej jako najlepszej formy  wypoczynku.
Popularyzacja szlaków wodnych rzek płynących wokół Wrocławia oraz ukazanie ich
walorów przyrodniczych , widokowych i turystycznych.

                       PROGRAM SPŁYWU

TERMIN:  14-15.05.2011

TRASA:  rzeki Smortawa i Odra, Borucice- Bystrzyca Oławska ( nocleg)- Gajków

NOCLEGI:  „ Bar nad Smotrawą”

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Sobota 14. maja 2011

7.oo – 8.oo         zbiórka uczestników na przystani, weryfikacja pozostałych uczestników oraz
            wydawanie sprzętu pływającego i ratunkowego

8.3o  wyjazd na miejsce startu I etapu
10.oo  uroczyste otwarcie spływu
11.oo                start do I etapu - Borucice- Bystrzyca Oławska –18,5 km.
16.3o  meta w Bystrzycy Oławskiej
17.oo                 wydawanie gorącego posiłku
19.oo  wielobój rekreacyjno-sportowy ,
21.oo      ognisko wodniackie, konkurs krajoznawczy
23.oo                 cisza nocna

Niedziela 10. maja 2009

8.oo                    pobudka, śniadanie ( we własnym zakresie)
10.3o   start do II etapu  Bystrzyca Oławska–  Gajków- 20,5 km.
13.3o   śluzowanie w Ratowicach

  Po śluzowanie start do wyścigu na odcinku Ratowice- Janowice ( jaz) 4 km
15.3o   Przenoska na jazie w Janowicach na stara Odrę
16.3o   zamknięcie mety w Gajkowie
17.00   uroczyste zakończenie spływu

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Impreza ma charakter otwarty.
2. W spływie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, umiejące pływać, które  zgłoszą swój
    udział na Karcie Zgłoszeń oraz opłacą stosowne  wpisowe. Uczestnicy płyną na własną
    odpowiedzialność, potwierdzając ten fakt na  oświadczeniu.
3. Osoby niepełnoletnie płyną po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców i pod
    opieką osoby dorosłej, która bierze odpowiedzialność za nieletniego, potwierdzając
    ten fakt na odpowiednim Oświadczeniu.
4. Wszyscy uczestnicy  płyną w kamizelkach asekuracyjnych.



5. Uczestnicy podporządkują się Regulaminowi Spływu i zarządzeniom Kierownictwa
    Spływu.

ZGŁOSZENIA DO IMPREZY

Przyjmowane wyłącznie na Karcie Uczestnictwa, przesłanej na adres Klubu Wiadrus.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu opłaty wpisowego.

WPISOWE
         z własnym sprzętem pływającym  i transportem -35 zł.

 członkowie WKW „Wiadrus” -40 zł
         dla osób ze sprzętem organizatora -65 zł

PUNKTACJA SPŁYWU

Dystans – 39 km (I etap-18,5 km, II etap-20,5 km)
Kategoria łodzi: K2 i K1 – klasyfikacja łączna; inne łodzie
poza klasyfikacją.

A. Punktacja indywidualna:
1. Za uzyskane lokaty w wyścigu na dystansie 4 km:

- I miejsce -    100 pkt
- II miejsce -   80 pkt.
- III miejsce -   50 pkt.
- za każde następne o 1 pkt mniej
W wyścigu biorą udział osady dwuosobowe, skład osady jak w zgłoszeniu

2. Punkty karne:
- za spóźnienie na metę do 5 min. - 5 pkt
- za spóźnienie na metę powyżej 5 min. -   10 pkt
- za spóźnienie na metę powyżej 1 godz..-  50 pkt
- za spóźnienie na start. -  5 pkt

B. Punktacja drużynowa:
- za każdego zweryfikowanego uczestnika - 20 pkt.
- danemu klubowi lub drużynie zalicza się sumę punktów zdobytych w
   punktacji indywidualnej przez wszystkich zweryfikowanych członków
   drużyny.

        Drużynę tworzą co najmniej trzy łodzie dwuosobowe. Na zwycięzców czekają
        nagrody i dyplomy. Członkowie WKW „Wiadrus” biorą udział wyłącznie w
        klasyfikacji indywidualnej.

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

1. Miejsce w turystycznym kajaku dwuosobowym z wiosłem i kamizelką asekuracyjną.
2. Przewóz uczestników i sprzętu na miejsce startu i po spływie
3. Przewóz sprzętu biwakowego na trasie całego spływu
4. Nagrody, upominki, puchary i dyplomy.
5. Ciepły posiłek po I etapie, kawa, herbata i kiełbaski na ognisko
6. Ubezpieczenie uczestników



7. Wklejki do książeczki kajakowej
8. Opieka pilotów, ratowników WOPR, pomoc techniczna
9. Pierwsza pomoc medyczna
10. Śluzowanie
10. Zakwaterowanie

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1. Podporządkowanie się Regulaminowi i uzasadnionym poleceniom Kierownictwa
Spływu.

2. Przedstawienie w Sekretariacie Spływu dokumentów: dowodu osobistego, legitymacji
szkolnej, dowodu wpłaty wpisowego oraz innych potrzebnych dokumentów.

3. Udzielanie pomocy uczestnikom na trasie w razie potrzeby.
4. Niezanieczyszczanie trasy spływu.
5. Nienadużywanie napojów wyskokowych.

EKWIPUNEK ORAZ WYŻYWIENIE UCZESTNIKÓW

Uczestnicy żywią się we własnym zakresie – wyjątek patrz „Świadczenia’
Uczestnicy powinni posiadać własny , śpiwór i materac

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zależności od nieprzewidzianych okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo
      do dokonania zmian w programie imprezy.
2. Osoby, które nie będą przestrzegać Regulaminu lub norm współżycia ogólnoludzkiego

mogą być wydalone ze Spływu.
3. Uczestnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone przez siebie w trakcie

trwania imprezy.
      4.   Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Kierownictwa Spływu.


