
Regulamin imprezy „Kajakowe zakończenie lata”

1. Organizatorem imprezy jest Złotowski Korpus Ekspedycyjny.
2. Impreza ma na celu popularyzację kajakarstwa i aktywnego spędzania czasu 

wolnego oraz poznania walorów przyrodniczo-turystycznych jeziora Zaleskiego.
3. Impreza odbędzie się w dniu 22 września 2018 r, start o godzinie 10:00.
4. Wpisowe wynosi 25 zł (dla startujących na własnym sprzęcie) – płatne przy 

rejestracji. 
5. Biuro zawodów czynne będzie od godziny 09:15.
6. Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie przyległym do CWK Zacisze ul. 

Wioślarska.
7. Zawodnicy startują na własnych kajakach turystycznych w dwóch kategoriach – 

jedynka i dwójka. 
8. Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia kajaków – jedynek i dwójek na 

miejscu po wcześniejszym zgłoszeniu u organizatora. 
9. Startujący w imprezie uczestnicy mają za zadanie przepłynąć dwie pętle na 

jeziorze Zaleskim. Start i meta znajdują się przy pomoście kąpieliska miejskiego 
(ul. Wioślarska) a uczestnicy płyną w kierunku końca jeziora w miejscowości 
Zalesie gdzie znajduje się boja za którą zawracają.

a. Jedna pętla  ma około 10,8 km (pomiar za pomocą GPS płynąc kajakiem 
optymalnym kursem).

b. Aby ukończyć zawody należy przepłynąć 2 pętle co daje dystans około 22 
km. 

c. Limit czasu na cały dystans wynosi 5 godzin.
d. Aby wypłynąć na drugie okrążenie trzeba zmieścić się w limicie 2 

godziny na pierwszej pętli.
e. na nawrocie przy boi w m. Zalesie znajdował się będzie sędzia, któremu 

należy podać swój numer.
f. Uczestnicy pod rygorem dyskwalifikacji zobowiązani są płynąć w 

kamizelkach asekuracyjnych (ratunkowych).  
g. Obowiązkowym wyposażeniem jest naładowany i sprawny telefon, 

którego numer uczestnicy zostawiają w biurze zawodów.
h. Obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu przed i w trakcie 

zawodów. 
i. Uczestnicy zobowiązani są do wzajemnej pomocy w sytuacjach 

kryzysowych – wywrotka, uszkodzenie sprzętu itd.  
10. Nagrodzeni pucharami zostaną zwycięzcy w kategoriach :

a. K1 – kobiety
b. K1 – mężczyźni 
c. K2

11. Zapisywać się można na facebookowym profilu Złotowskiego Korpusu 
Ekspedycyjnego lub poprzez wiadomość na adres : zlokoeks@gmail.com

12. Zawody odbędę się jeśli do 16 września zgłosi się minimum 10 osób (osad).




