
KAJAKOWA IMPREZA NA ORIENTACJĘ „BAJORO`17”
BRODY K/MORZESZCZYNA 29-30.07.2017.

 Kayak Orienteering Challenge & OrientLiga

REGULAMIN

1. CEL IMPREZY

 popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku
 upowszechnienie turystyki wodnej, kultury fizycznej oraz sportu,
 wymiana doświadczeń przez sympatyków turystyki wodnej oraz imprez na orientację,
 praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
 ukazanie uczestnikom szlaków wodnych Pomorza.

2. FORMA, KATEGORIE STARTOWE, KLASYFIKACJA

Impreza ma formę samodzielnego spływu kajakowego wraz z imprezą na orientację wzdłuż trasy spływu.
Można startować w parach lub indywidualnie.
Ilość uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Impreza wlicza się do cyklu Kayak Orienteering Challenge (załącznik nr 4).
Za zajęte miejsce przydzielane są punkty (załącznik nr 5) zgodnie z zasadami rozgrywania (załącznik nr 6).

Kategoria Początkujący (TP) Kategoria Zaawansowani (TZ)
Trasa:                ok.20 km (dzień) Trasa:                ok.35km (dzień + noc)

Typ akwenu:          rzeka Typ akwenu:          rzeka

Przenoski:              tak Przenoski:              tak

Punkty kontrolne: na brzegu oraz do 100 m od brzegu Punkty kontrolne: na brzegu oraz do 300 m od brzegu

Trudność: Trudność:

Wliczana do Kayak Orienteering Challenge, współczynnik 14 Wliczana do Kayak Orienteering Challenge, współczynnik 20

Wliczana do Kayak OrientLiga-10, współczynnik 100 Wliczana do Kayak OrientLiga-25, współczynnik 250

Wyposażenie dodatkowe obowiązkowe

-- --

Opłata

Uczestnictwo 1-osobowe (solo): 50zł/os Uczestnictwo 1-osobowe (solo): 60zł/os

Uczestnictwo 2-osobowe:             50zł/os Uczestnictwo 2-osobowe:             60zł/os

Własny kajak:                                      30zł/os Własny kajak:                                      30zł/os

Osoby niepełnoletnie mogą startować w Imprezie po przedstawieniu zgody rodzica/opiekuna prawnego
(załącznik 1).

3. ORGANIZATOR

Kociewski Klub Turystyczny

83-200 Starogard Gdański, ul. Południowa 60

e-mail:  mieszko1313@op.pl

www.facebook.com/Kociewskiklubturystyczny

www.facebook.com/KayakOrienteeringChallenge

4. WSPÓŁORGANIZATORZY

www.kajaki.stg.pl  – Centrum Aktywnego Wypoczynku, Starogard Gdański

Gmina Morzeszczyn

5. TERMIN I OBSZAR IMPREZY

Impreza odbędzie się 29-30 lipca 2017 r. na akwenach wodnych Kociewia.



6. ROZPOCZĘCIE IMPREZY

Godz. 11:00, pole biwakowe przy leśniczówce Brody (gmina Gniew)

7. ZGŁOSZENIA

- Zgłoszenia zawierające: (1) imię i nazwisko, (2) miejscowość, (3) rok urodzenia, (4) kategoria startowa -
  przyjmujemy do 27 lipca 2017, godz.24:00.
- Zgłoszenia można dokonać wyłącznie mailem: mieszko1313@op.pl lub smsem: 506 90 80 42
- Zgłoszenie będzie ważne w momencie wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora.
  Osoby startujące w parach wysyłają jedno zgłoszenie z dwoma nazwiskami uczestników.
  W przypadku nie wpłynięcia opłaty startowej zgłoszenie jest nieważne.
- Osoby startujące na własnym sprzęcie dopisują na zgłoszeniu: „Własny kajak”.

8. OPŁATA STARTOWA

Opłatę startową należy przesłać przelewem bankowym do 28 lipca 2017 (data wpływu!!) na konto:
Kociewski Klub Turystyczny, Starogard Gdański, ul. Południowa 60
86 8340 0001 2002 0002 2770 0001  Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim
Z dopiskiem: „ DAROWIZNA BAJORO`17 + IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA”
Wysokość opłaty startowej (od osoby):

60 zł/os. - osoby startujące indywidualnie TZ,      50 zł/os. - osoby startujące indywidualnie TP
60 zł/os. - osoby startujące w parach TZ,  50 zł/os. - osoby startujące w parach TP

Opłata startowa ulgowa (wymaga zaznaczenia w zgłoszeniu):
„własny kajak”- 30 zł/os. - osoby z własnym kajakiem.

9. MAPY

Organizator zapewnia mapy 1:10 000.

10. RAMOWY PROGRAM IMPREZY

29.07.2017 r. (sobota)        10:00 (dla chętnych) wyjazd uczestników ze Starogardu Gd. przy AgroKociewie
                                                11:00 zbiórka uczestników – Brody (przy polu biwakowym)

ok.14:00  zakończenie I etapu, przerwa
ok.19:00  zakończenie II etapu, zakończenie kategorii początkujących
     21:00  rozpoczęcie etapu III (dla zaawansowanych)

30.07.2017 r. (niedziela)  08:00 zakończenie III etapu, zakończenie kategorii zaawansowanych

11. ŚWIADCZENIA STARTOWE

 kajaki z osprzętem (wiosła, kapoki),
 transport sprzętu wodnego,
 mapa dla każdego uczestnika,
 dyplomy i uścisk ręki kierownika imprezy dla zwycięzców,
 na życzenie udostępniamy wiosła skrętne (ograniczona ilość), należy to zaznaczyć w zgłoszeniu

podając ilość wioseł skrętnych.

12. WYPOSAŻENIE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność wypełniając załączone do regulaminu
oświadczenie (załącznik 2).

b) W kwestii użytkowania sprzętu wodnego obowiązuje regulamin wypożyczalni Centrum
Aktywnego Wypoczynku na stronie http://kajaki.stg.pl/regulamin_wypoyczalni/regulamin_wypoyczalni.html
a zwłaszcza pkt. 4 – 7 ww regulaminu.

c) Na trasę należy przygotować:
- 4m linkę do cumowania,
- kompas, -  linijkę,
- długopis, -  stosowny strój do pływania kajakiem.

d) Uczestnik przyjmuje na siebie obowiązek ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

e) Zakazane jest aktywne używanie elektronicznej nawigacji, niszczenie punktów kontrolnych oraz
inne zachowania niezgodne z duchem fair play pod groźbą dyskawilifikacji.



Załącznik nr 1 do regulaminu Kajakowej Imprezy na Orientację BAJORO`17 (udział niepełnoletnich)

Zgoda opiekunów prawnych

Wyrażamy zgodę na udział osoby niepełnoletniej (dziecka)

.....................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

w Kajakowej Imprezie na Orientacj ę BAJORO`17 odbywającej się w dniu 29-30 lipca 2017
roku , organizowanej przez Kociewski Klub Turystyczny w Starogardzie Gdańskim.
Upoważniamy do opieki nad nim …………………………………..……………………..

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)
ur. ………………………. (data urodzenia), legitymującego się dowodem tożsamości nr
………………………………………. (rodzaj i nr dokumentu tożsamości), który będzie ponosić pełną
odpowiedzialność za nasze dziecko w czasie trwania imprezy. Jednocześnie oświadczamy, że
regulamin Kajakowej Imprezy na Orientację BAJORO`17 jest nam znany.

Imię i nazwisko pierwszego opiekuna prawnego Imię i nazwisko drugiego opiekuna prawnego *

_____________________                    ______________________
Data i czytelny podpis                    Data i czytelny podpis *

* W przypadku posiadania wyłącznie jednego opiekuna prawnego należy w drugiej kratce wpisać stosowną adnotację.

Oświadczenie osoby upoważnianej
Wyrażam chęć i zgodę na wzięcie odpowiedzialności cywilnej za wyżej wymienioną osobę
niepełnoletnią i oświadczam, że mam ukończone 18 lat. Jednocześnie oświadczam, że regulamin
Kajakowej Imprezy na Orientację BAJORO`17 jest mi znany.

Imię (imiona) i nazwisko Numer PESEL / lub Rodzaj, seria i nr
dowodu tożsamości

Data i miejsce Czytelny podpis



Załącznik nr 2 do regulaminu Kajakowej Imprezy na Orientację BAJORO`17 (oświadczenie uczestnika)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany oświadczam, ze nie mam przeciwwskazań do uprawiania turystyki wodnej oraz ze
startuję w Kajakowej Imprezie na Orientacje BAJORO`17 w dniu 29-30 lipca 2017 na własne ryzyko i
nie będę rościł wobec organizatora żadnych pretensji z tytułu kontuzji lub wypadku, któremu ulegnę w
czasie Imprezy. Biorąc udział w Imprezie akceptuję wszystkie zapisy jego regulaminu.
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że przedstawione
przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym, co poświadczam własnoręcznym podpisem.

…………………………………………………………….  ……………………….……………………………………………
imię i nazwisko data, miejscowość

……………………………………………………………. …………………………………………………………….
podpis uczestnika e-mail (opcjonalnie do listy mejlingowej)



ZAŁĄCZNIK NR 4:  KALENDARZ  KAYAK ORIENTEERING CHALLENGE 2017
 MEANDER`17                    15 kwietnia 2017 (kkt) także w OrientLidze-10

 BAJORO`17         29-30 lipca 2017  (kkt)   także w OrientLidze-10 i -25

 ZAPORA ŻUR     5 sierpnia 2017  (bcw) także w OrientLidze-10

 WIOSŁO`17                            16-17 września 2017  (kkt) także w OrientLidze-10 i -25

 TOPIELEC`17                    14 października 2017 (kkt)   także w OrientLidze-10

(organizatorzy: kkt – Kociewski Klub Turystyczny, bcw – Bractwo Czarnej Wody)

Informacje na temat cyklu OrientLiga pod adresem:  https://web.facebook.com/OrientLiga/

ZAŁĄCZNIK NR 5:
PUNKTACJA PUCHAROWA KAYAK ORIENTEERING CHALLENGE
KATEGORIA ZAAWANSOWANYCH KATEGORIA POCZĄTKUJĄCYCH

1 MIEJSCE       –   20 PKT 1 MIEJSCE      –     14 PKT

2 MIEJSCE       –   18 PKT 2 MIEJSCE      –     13 PKT

3 MIEJSCE       –   16 PKT 3 MIEJSCE      –     12 PKT

4 MIEJSCE       –   14 PKT 4 MIEJSCE      –     11 PKT

5 MIEJSCE       –   13 PKT 5 MIEJSCE      –     10 PKT

6 MIEJSCE       –   12 PKT 6 MIEJSCE      –       9 PKT

7 MIEJSCE       –   11 PKT 7 MIEJSCE      –       8 PKT

8 MIEJSCE       –   10 PKT 8 MIEJSCE      –       7 PKT

9 MIEJSCE       –     9 PKT 9 MIEJSCE      –       6 PKT

10 MIEJSCE    –     8 PKT   10 MIEJSCE  –        5 PKT

11 MIEJSCE    –     7 PKT   11 MIEJSCE  –        4 PKT

12 MIEJSCE    –     6 PKT 12 MIEJSCE  –        3 PKT

13 MIEJSCE    –     5 PKT 13 MIEJSCE  –        2 PKT

14 MIEJSCE    –       4 PKT 14 MIEJSCE (I DALSZE) – 1 PKT

15 MIEJSCE    –     3 PKT

16 MIEJSCE    –     2 PKT

17 MIEJSCE (I DALSZE) – 1 PKT

DO KLASYFIKACJI PUCHAROWEJ LICZONE SĄ WSZYSTKIE WYNIKI

PUNKTACJA ORIENTLIGI`10` I `25` DOSTĘPNA POD ADRESEM:  https://web.facebook.com/OrientLiga/photos/

ZAŁĄCZNIK NR 6:
SKRÓCONE ZASADY ROZGRYWANIA:

 potwierdzenie właściwego PK (punkt kontrolny)  + 100 pkt

 brak potwierdzenia właściwego PK        0 pkt

 potwierdzenie PS (punkt stowarzyszony)      + 60 pkt

 wykonanie zadania dodatkowego    + 80 pkt

 potwierdzenie PK z LOP, obs. lub zadania lok.        + 80 pkt

 zły opis lub brak opisu    - 50 pkt

 potwierdzenie PS z LOP, obs. lub zadania lok.        + 50 pkt

 dotarcie na metę bez kajaku        - 30 % pkt

 punktacja generalna z etapów  PP = pkt E1 + pkt En

Punkt mylny uznaje się w ciągu poprawek punktu kontrolnego.

Nie obowiązuje par. VI.5. „Zasad punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na

Orientację PTTK” (w przypadku BPK punkt jest anulowany na trasie, wpis BPK będzie weryfikowany

tylko w koniecznych przypadkach).

W pozostałym zakresie będą obowiązywały „Zasady punktacji i współzawodnictwa w

turystycznych Imprezach na Orientację PTTK”.


