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     III TURYSTYCZNO – PRZYRODNICZY MARATON KAJAKOWY    
 

02 września 2017 r.  

REGULAMIN 
 
 
ORGANIZATOR 
 
Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy z siedzibą przy ul. Jeziornej 2, 73-220 Drawno 
 
CELE 

1. Upowszechnianie turystyki kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku. 
2. Popularyzacja szlaku kajakowego rzeki Drawy oraz odcinka w DPN. 
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 
4. Promocja pro przyrodniczych zachowań na Drawie i na terenie DPN. 
     - aktualny stan przyrodniczy rzeki Drawy i jezior Drawieńskich 
     - zagrożenia wód rzeki Drawy i jezior: Grażyna i Adamowo 
     - ochrona ekosystemów rzeki Drawy. 
5. Promocja turystyczna regionu  Drawna i Kalisza Pomorskiego 

 

4. TERMIN I MIEJSCE 

1.Maraton odbędzie się w dniu 02 września 2017 r.  
2.Zbiórka uczestników w Stanicy Wodnej PTTK w Drawnie o godzinie 11:00. 
3.Start odbędzie się przy moście na drodze krajowej nr 10 (bar Prostynia) ok godz.12.00. 
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 - biwak „Bogdanka”. 
8.Wręczenie nagród na terenie Stanicy Wodnej PTTK. 
 

5 . TRASA, DYSTANS, KATEGORIE, SPRZĘT 
 
1. Zawody odbędą się na trasie Prostynia most- Bogdanka na dystansie ok 40 km.  
2. Maraton rozgrywany będzie bez podziału na kategorie. 
3. Wszyscy uczestnicy startują na jednym rodzaju kajaka tj. Brio. 
4. Kajaki wyposażone zostaną w wiosła wyłącznie plastikowe, podobne dla wszystkich. 
5. Kajakiem może płynąć jedna lub dwie osoby bez względu na płeć i wiek. 
 

6. ZGŁOSZENIA 
 
1. Zgłoszeń można dokonywać: 

 osobiście w biurze LOT Wokół Drawy w Spichlerzu przy  ul. Jeziornej 2,73-220 Drawno; 

 drogą elektroniczną wypełniając kartę zgłoszeń i wysyłając ją na nasz adres: 
lotwokoldrawynet@gmail.com  

2. Uczestnik wypełniając i wysyłając kartę zgłoszenia potwierdza, że zapoznał się z regulaminem 
Turystyczno – Przyrodniczego  Maratonu  Kajakowego  Drawa 2017 oraz akceptuje go. 
3. Liczba uczestników jest ograniczona. Zamknięcie listy uczestników nastąpi po obsadzeniu 50 kajaków.  
4. Zgłoszenie należy wysłać do 25 sierpnia 2017 r. 



7. UCZESTNICTWO 
 
1. Warunkiem uczestnictwa w Turystyczno – Przyrodniczym Maratonie Kajakowym  Drawa 2017 jest: 

 prawidłowe wypełnienie i przekazanie karty zgłoszenia do biura LOT WOKÓŁ DRAWY ul. Jeziorna 2 
,73-220 Drawno pocztą lub mailowo; 

 wypełnienie zgody rodziców jeśli uczestnik jest niepełnoletni; 

 zgłoszenie się do weryfikacji i potwierdzenie swojego przybycia na Maraton w Stanicy Wodnej PTTK 
       2. Wszyscy zawodnicy  są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze Maratonu. Celem 

usprawnienia zapisów zalecamy pobranie i wypełnienie karty zgłoszeń ze strony internetowej 
www.lotwokoldrawy.net i odesłanie jej pod wskazany na stronie adres e-mail lub adres biura. 
3. Podpisując deklarację uczestnictwa uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia oraz umiejętności 
pływackie umożliwiają udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. 
6. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy, napój oraz worki na odpady komunalne, a po 
zakończeniu Maratonu posiłek regeneracyjny oraz transport powrotny do Drawna. Na mecie Maratonu 
zebrane przez zawodników śmieci zostaną odebrane i przekazane do operatora systemu odbierania 
odpadów. 
6. Uczestnicy Maratonu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność, udzielić pierwszej pomocy 
każdemu kto tej pomocy potrzebuje oraz powiadomić odpowiednie służby. 
7. Zawodnicy uczestniczący w Maratonie biorą udział w zajęciach edukacyjnych przygotowanych przez 
organizatora. 
8. Podczas zawodów na rzece Uczestnicy mają obowiązek noszenia numerów startowych. 
9. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Turystyczno – Przyrodniczego 
Maratonu  Kajakowego Drawa - 2017. 
Organizator zapewnia kompleksowe zabezpieczenie uczestników na trasie maratonu (ratownicy wodni). 
10. Nagrody będą wręczane w Stanicy Wodnej PTTK 
11. Wyniki zawodów zostaną opublikowane na stronie internetowej www.lotwokoldrawy.net. 
12. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej 
Wokół Drawy. 
 

8. OPŁATY 
 
1. Udział w Turystyczno – Przyrodniczym Maratonie Kajakowym Drawa -2017 jest płatny w kwocie 25 zł od 
osoby.  

Wpłaty należy dokonać po przybyciu na miejsce zbiórki uczestników w Stanicy Wodnej PTTK w Drawnie 

 
8. UBEZPIECZENIE 
 
Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi na czas trwania Maratonu ubezpieczenie NW. 

 
9. BIURO ZAWODÓW 
 
1. Biuro zawodów mieścić się będzie w Stanicy Wodnej PTTK w Drawnie. 
Czynne będzie w dniu zawodów od godziny 11.00 do zakończenia maratonu. 
2. W dniu imprezy Biuro będzie przyjmować zgłoszenia tylko w przypadku jeśli wcześniej nie zostanie 
wyczerpana liczba miejsc. 
3. Każdy Uczestnik w momencie przybycia na teren stanicy ma obowiązek najpierw zweryfikować swój 
udział w zawodach i pobrać pakiet startowy w Biurze zawodów (woda, kanapka, numer startowy, worek na 
śmieci). 

 
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. 
4. Zawodnik na mecie nie posiadający numeru startowego nie będzie sklasyfikowany. 
5. Zwycięzca lub zwycięzcy(osada jednego kajaka) otrzymają nagrodę finansową w wysokości 1500 zł. 
Pozostali uczestnicy maratonu otrzymają pamiątkowe upominki i dyplomy. 

 


