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Wigierski Maraton Kajakowy „W krainie Wigier”  

 Wigry Kayak Challenge „In the Wigry Region”  

REGULAMIN 

Organizatorzy:  

1/ Suwalska Organizacja Turystyczna 

2/ Wigierskie Stowarzyszenie Turystyczne  

Partnerzy strategiczni:  

Wigierski Park Narodowy  

„KayakZone” Sp. z o.o. 

Partnerzy honorowi:  

Fundacja Wigry Pro 

Wigry24.pl 

 

Komandor: Jarosław Szostak   

 

CELE i ZADANIA: 

✓ popularyzacja turystyki kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku i rekreacji, 

✓ popularyzacja walorów turystycznych Suwalszczyzny, 

✓ promowanie aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych, 

✓ wzbogacenie kalendarza wydarzeń wodnych na Suwalszczyźnie. 

Wydarzenie jest włączone w: 

1/ cykl maratonów kajakowych CANOA CUP (www.canoa.com.pl) 

2/ obchody jubileuszu 350.lecia przybycia kamedułów nad Wigry (www.wigry.pro) 

 

WARUNKI IMPREZY: 

 

Termin: 12.05.2018 (sobota) 

Kategorie maratonu: 

1/ standard (sportowa), dystans: 52 km, planowany czas pokonania ok. 6 godz., limit 8 godz. 

2/ light (amatorska), dystans: 30 km, planowany czas pokonania ok. 6 godz., limit 8 godz. 

 

Start (wspólny dla obu kategorii): przystań kamedulska w m. Wigry (Jezioro Wigry), godz.9:00 

 

Trasa maratonu i mety: 

Odcinek trasy wspólny dla obu kategorii obejmuje północną część Jeziora Wigry (półwysep wigierski) 

oraz odcinek rzeki Czarnej Hańczy: od ujścia z Jez. Wigry do stanicy wodnej w m. Frącki (30 km). 

Tutaj meta dla kategorii light, a dla kategorii standard – punkt kontrolny.  

Na tym odcinku będą zorganizowane dwa punkty kontrolne, w miejscowościach:  

1/ Maćkowa Ruda (10,5 km),  

2/ Studziany Las (20 km). 

Dla kategorii standard na pozostałym odcinku (tj. od Frącek w dół rzeki Czarnej Hańczy, do mety) 

będzie czwarty punkt kontrolny – w m. Dworczysko (42 km), a meta w m. Rygol (most drogowy nad 

Czarną Hańczą, przy odejściu rzeki Szlamicy).  

 

Start, punkty kontrolne i meta będą oznaczone. 

 

www.canoa.com.pl
www.wigry.pro
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Punkty kontrolne. 

Na trasie usytuowane będą max. 4 punkty kontrolne (PK), na których nastąpi weryfikacja czasu 

płynięcia uczestników przez sędziów oraz możliwość wzięcia suchego prowiantu i napojów. 

Uczestnicy, którzy przypłyną na dany punkt kontrolny po jego zamknięciu nie są dopuszczeni do 

dalszego udziału w maratonie. Uczestnicy, którzy nie zastosują się do obowiązku zejścia z wody po 

przekroczeniu limitu czasu na PK i popłyną dalej, robią to na własną odpowiedzialność, automatycznie 

nie są klasyfikowani i muszą sami zorganizować sobie transport. W przypadku, gdy uczestnik będzie 

zmuszony zrezygnować z dalszego udziału w maratonie w innym miejscu niż punkty kontrolne, musi  

o tym fakcie powiadomić wyznaczoną osobę Organizatorów i Sędziego Głównego. Organizator 

zapewnia transport takiej osoby na metę maratonu lub w razie potrzeby do punktu medycznego.  

 

Zasady rywalizacji: 

Wigierski Maraton Kajakowy polega na jak najszybszym przepłynięciu wyznaczonej trasy (w 

zależności od wybranej kategorii/dystansu), od miejsca startu do mety, wraz z pokonaniem 

wyznaczonych punktów kontrolnych. Limity czasu na przepłynięcie wybranej kategorii podane 

powyżej. Zamknięcie tras upływa po 8 godzinach od startu. Rywalizacja odbywa się w kategorii K1. 

Inne kategorie będą utworzone pod warunkiem, że zgłosi się i wystartuje w niej minimum 5 osad.  

W przypadku mniejszej ilości osad kategoria nie zostanie utworzona. 

 

Warunki uczestnictwa: 

W Wigierskim Maratonie Kajakowym 2018 mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, a także 

niepełnoletnie (przed ukończeniem 18 roku życia) po przedłożeniu pisemnej zgody opiekunów 

prawnych. 

Uczestnicy biorą udział w maratonie na własną odpowiedzialność (złożenie pisemnego oświadczenia), 

muszą posiadać umiejętność pływania oraz odpowiedni stan zdrowia, potwierdzony podpisaniem przed 

startem stosownego oświadczenia. Za osoby niepełnoletnie oświadczenie składają opiekunowie prawni.  

Przyjęcie na maraton następuje po wpłynięciu wpisowego na wskazany rachunek bankowy 

współorganizatora w wyznaczonym terminie.  

 

Zgłoszenia i wpisowe: 

Otwarcie rekrutacji na maraton (przyjmowanie zgłoszeń) nastąpi nie wcześniej, jak 26.03.2018 r., po 

ogłoszeniu na stronach internetowych organizatorów i partnerów strategicznych.  

Zgłoszenie udziału wraz z opłatą startową należy wysłać w terminie do 27.04.2018/PT (włącznie). 

Rejestracja uczestników będzie odbywała się przez portal: https://elektronicznezapisy.pl 

Dokonanie opłaty wpisowej (100 zł za osobę) w wymaganym terminie jest warunkiem niezbędnym do 

przyjęcia zgłoszenia. Po terminie 27.04.2018 r. koszt udziału zwiększa się o 40,00 zł i wynosi 140,00 zł, 

a organizatorzy nie zapewniają pamiątki z maratonu. Ostateczny termin zgłoszeń upływa na 4 dni przed 

rozpoczęciem imprezy. Rezygnacja z udziału w imprezie przez uczestnika powoduje utratę wpisowego. 
 

Wpisowe obejmuje przede wszystkim: 

- ubezpieczenie NNW na czas płynięcia, 

- zabezpieczenie ratownicze, 

- transport osób i sprzętu z mety na miejsce podsumowania (Wigry), 

- suchy prowiant na punktach kontrolnych, 

- mapę poglądową z zaznaczoną trasą, punktami kontrolnymi i alarmowymi numerami telefonów, 

- dyplom udziału w maratonie, pamiątkę z maratonu, numer startowy, 

- udział w uroczystości podsumowania maratonu (z poczęstunkiem). 
 

Inne informacje organizacyjne. 

Organizatorzy służą pomocą w organizacji zakwaterowania i wyżywienia na czas pobytu oraz  

w wypożyczeniu podstawowego sprzętu pływającego. Chęć skorzystania z tej pomocy musi być 

https://elektronicznezapisy.pl/
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zgłoszona Organizatorom mailem do 27.04.2018 r. Po tym terminie Organizatorzy nie gwarantują 

udzielenia pomocy w uzyskaniu świadczeń pobytowych, ani sprzętu.  
 

Program imprezy:  

 

11.05.2018/PT 

17:30 - 22:00 funkcjonowanie biura zawodów i weryfikacja zawodników (recepcja Klasztoru 

pokamedulskiego w Wigrach nr 11/dom furtiana) 

 

12.05.2018/SB 

7:00 do 8:30 funkcjonowanie biura zawodów i weryfikacja zawodników (recepcja Klasztoru 

pokamedulskiego w Wigrach nr  11/dom furtiana) 

8:45 krótka odprawa organizatorska z uczestnikami w miejscu startu, 

9:00 start maratonu, start „z wody”, jest wspólny dla wszystkich kategorii; Organizator zastrzega sobie 

możliwość zmiany sposobu startu w przypadku zgłoszenia się dużej ilości uczestników, 

15:30 – 17:00 spodziewany czas przypłynięcia zawodników na metę, 

15:30, 16:30, 17:30 planowane godziny przewózek z mety na miejsce podsumowania (Wigry), 

19:30 zakończenie maratonu, wręczenie dyplomów i nagród (przystań kamedulska w Wigrach), 

20:00 spotkanie podsumowujące z poczęstunkiem (przystań kamedulska w Wigrach), 

22:00 zamknięcie maratonu, dowiezienie uczestników do wybranych miejsc zakwaterowania* 

(*Uwaga! Opcja płatna dodatkowo). 

 

Biuro organizacyjne: 

Ze strony organizatorów informacji będą udzielały następujące osoby: 

1/ Beata Chełmicka-Bordzio, kom. 516970417, mail: wigrymaraton@gmail.com 

2/ Barbara Perkowska, kom. 510992672, mail: barbara.perkowska@wigry.org.pl 

 

Terenowe biuro organizacyjne będzie działało: 

- przed zawodami 11.05.2018/PT od godz. 17:30 do 22:00 

- w dniu zawodów 12.05.2018/SB od godz. 7:00 do 8:30  

Bezpieczeństwo i obowiązki uczestników 

Uczestnicy na czas płynięcia zostaną ubezpieczeni od NNW. Podczas trwania maratonu uczestnicy mają 

obowiązek posiadania założonej kamizelki asekuracyjnej (podczas płynięcia) – nie zastosowanie się 

grozi dyskwalifikacją. Uczestnicy biorą udział w maratonie na własnym sprzęcie, który powinien 

zapewnić bezpieczeństwo płynącemu. Organizator zwraca uwagę na prawidłowy dobór wyporności 

sprzętu pływającego do wagi uczestnika i zabezpieczenie przed zatopieniem przy ewentualnej 

wywrotce. 

Uczestnicy mają obowiązek posiadania włączonego telefonu komórkowego z awaryjnymi 

numerami telefonów, podanymi przez organizatora przed startem. Zalecane jest posiadanie na 

wyposażeniu kajaka: apteczki, czołówki, zabezpieczonego przed zamoczeniem ubrania zapasowego. 

Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać niniejszego regulaminu, zasad fair play oraz 

bezwzględnie udzielić pomocy innym uczestnikom w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia  

i życia. 

W czasie rozgrywania maratonu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych 

i substancji psychoaktywnych, ich spożywanie grozi dyskwalifikacją. 

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zagubiony lub zniszczony sprzęt kajakowy. 

Informacje dodatkowe. 

Organizatorzy maratonu zastrzegają sobie prawo do odwołania maratonu w całości lub części (skrócenie 

trasy) w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od nich, mogących mieć wpływ na 

bezpieczeństwo uczestników. W takim przypadku wpisowe nie podlega zwrotowi. 

mailto:wigrymaraton@gmail.com
mailto:barbara.perkowska@wigry.org.pl
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W przypadku nieprzewidzianego opóźnienia startu, odpowiednio wydłuża się limity czasu na 

punktach kontrolnych i na mecie, o czym poinformuje uczestników Sędzia Główny przed startem. 

Dla zwycięzców maratonu przewidziane są nagrody rzeczowe. Prawo interpretacji Regulaminu należy 

wyłącznie do Organizatorów i Sędziego Głównego. Organizatorzy zastrzegają prawo wniesienia zmian 

do regulaminu. Przyjęto limit uczestnictwa: 50 załóg, preferencyjne przyjmowane będą zgłoszenia do 

kategorii standard. 

Uczestnik zawodów przesyłając zgłoszenie na zawody jednoczenie wyraża zgodę na: 

1/ filmowanie, fotografowanie oraz rejestrowanie na dowolnych nośnikach (w tym m.in. cd, dvd, taśma 

video, itp.) swojego wizerunku (imienia i nazwiska, wizualnej prezentacji) do celów dokumentacji, 

publikacji i promocji zawodów we wszystkich mediach i materiałach, które organizatorzy maratonu 

uznają za odpowiednie dla celów popularyzacji wydarzenia oraz upubliczniania informacji o nich. 

Fotografie i obrazy będą mogły być kopiowane, eksponowane i pokazywane publicznie lub 

zaadoptowane wszelkimi sposobami do wszelkiego rodzaju środków przekazu, szczególnie do 

wszelkich mediów (prasy, radia, telewizji, internetu), a także do własnych materiałów drukowanych  

i mediów informacyjnych internetowych i społecznościowych; 

2/ przetwarzanie przez Organizatorów jego danych osobowych w celu rekrutacji, przeprowadzenia  

i promocji imprezy. 

Wigierski Maraton Kajakowy jest elementem zadania publicznego pn.”Kajakiem w Suwalsko-Augustowskim 

Królestwie Rowerowym Green Velo” współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego. 

 

 

 

 

------------------------------------------------- 

12.05.2018 r., poza maratonem, odbywać się będzie też impreza niezależna: Wielki Testing Kajaków na 

Wigrach (miejsce: Wigry, przystań kamedulska); godzina rozpoczęcia: 10:00 

13.05.2018 r. Aktywna majówka nad Wigrami (rajdy rowerowe, spływy kajakowe i inne atrakcje) 

Wszystkie imprezy włączone są w obchody jubileuszu 350.lecia przybycia kamedułów nad Wigry. 

------------------------------------------------ 

 

Suwalska Organizacja Turystyczna Wigierskie Stowarzyszenie Turystyczne 

www.sot.suwalszczyzna.eu www.wigry-info.pl 

https://www.facebook.com/sotsuwalszczyzna/  

 

 

Opracowanie: B.Chełmicka-Bordzio, 27.03.2018 

 

 

http://www.sot.suwalszczyzna.eu/
http://www.wigry-info.pl/
https://www.facebook.com/sotsuwalszczyzna/

