
INFORMATOR 
 
Trasa maratonu: 
1. Rzeka Warta na odcinku Pogorzelica / Nowa Wieś Podgórna - Poznań o długości 

100 km do pokonania w jednym dniu tj: 16 czerwca 2012r. (OLC). 
2. Warta na odcinku maratonu jest rzeką nizinną bez przeszkód technicznych. 

Utrudnieniem mogą być wiatry północno-zachodnie. 
Warta płynie ze średnią prędkością 3,5-4,5 km/h. 

 
 

Uczestnictwo: 
1. W maratonie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez kluby, organizacje, 

instytucje oraz uczestnicy indywidualni.  
2. W maratonie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pod 

opieką oraz po przedłożeniu pisemnej zgody opiekunów prawnych. 
3. Uczestnicy muszą posiadać umiejętność pływania oraz odpowiedni stan zdrowia, 

co potwierdzają stosownym oświadczeniem (za osoby nieletnie – opiekunowie).  

4. Przed startem potwierdzony zostanie stan zdrowia uczestników 
 
 

Zgłoszenia: 
1. Zgłoszenia należy składać do dnia 31.05.2012 r. na załączonych do Informatora 

Kartach Zgłoszeń na adres:  
Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 190 tel. / fax: +48 61 842-23-12 

2. Do Karty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty 
3. Każda osoba staje się uczestnikiem imprezy z chwilą osobistego dokonania 

weryfikacji w biurze spływu, w czasie której niezbędne są: dowód osobisty, 
dowód wpłaty wpisowego, pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. 

 
 

Wpisowe: 
1. 60,00 zł od każdej zgłoszonej osoby  

45,00 zł dla dzieci i młodzieży uczącej się 
30,00 zł dla członków WSTiRW Warta  

2. Wpłatę należy dokonać na konto: 11 1240 1763 1111 0000 1813 3758  
Bank PKO S.A. II O/Poznań, z adnotacją: Warta Challenge-2012. 

3. Rezygnacja z udziału w imprezie powoduje utratę wpłaconego wpisowego. 
 
 

Bezpiecze ństwo: 
- Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. 
- W trakcie płynięcia uczestnicy muszą mieć założone kamizelki asekuracyjne. 
- Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas imprezy. 
 
 

Transport: 
- Organizator zapewnia transport uczestników i sprzętu z Poznania do Pogorzelicy 

i na trasie maratonu. 
 
 

Sprzęt: 
1.    Uczestnicy biorą udział w maratonie na własnym sprzęcie turystycznym 
2.    Organizator dysponuje turystycznymi kajakami dwuosobowymi (20,00 / os). 
3.    Sprzęt pływający musi być sprawny i zabezpieczony przed zatonięciem. 
 
 

Zakwaterowanie i wy żywienie: 
1. Zakwaterowanie w namiotach na przystani kajakowej nad Wartą w Poznaniu 
2. Organizator w ramach wpisowego zapewnia miejsce na rozbicie namiotu uczestnika 

w dniach 15-17 czerwca 2012r. oraz parking strzeżony za dodatkową opłatą  
3. Organizator dodatkowo w ramach wpisowego zapewnia: udział w biesiadzie 

wodniackiej, posiłek po przypłynięciu do Poznania, wyżywienie regeneracyjne 
podczas maratonu. 

4. Pozostałe wyżywienie we własnym zakresie. 
 
 

Cel spływu: 
1. Uczestnictwo w imprezach z cyklu Grand Prix PZK 
2. Popularyzacja kwalifikowanej turystyki kajakowej. 
3. Próba określenia granic swoich możliwości „wodniackich”. 
4. Promowanie walorów krajoznawczych i turystycznych rzeki Warty. 
5. Zdobywanie odznak kajakowych. 
 
 

Program: 
 

- 15.06.br. (piątek) 17.00-20.00   weryfikacja uczestników 
 20.00  uroczyste otwarcie imprezy,  
  biesiada wodniacka  

23.00  cisza nocna 
 

- 16.06.br. (sobota) 05.00 wyjazd uczestników na start 
 07.00  start do maratonu 

20.00  zamknięcie mety 
20.00  obiadokolacja 
23.00  cisza nocna 

 

- 17.06.br. (niedziela) 10.00   start do wyścigu  
 12.00   uroczyste zakończenie imprezy 
 13.00   wyjazd uczestników 



 

Klasyfikacja: 
1. Podczas imprezy będzie prowadzona klasyfikacja zgodnie z Regulaminem. 
2. Imprezę sędziują sędziowie PZK 
3. Szczegółowe informacje i zasady punktacji określa Regulamin. 

 
Obowi ązki uczestników: 
Każdy uczestnik zobowiązany jest do: 
1. przestrzegania regulaminu oraz zarządzeń Komandora i Sędziego Głównego, 
2. stosowania się do poleceń policji, ratowników WOPR i osób ochraniających 

uczestników oraz ich mienie, 
3. posiadania niezbędnego wyposażenia biwakowego (namiot, materac i śpiwór) , 
4. udzielania pomocy innym,  
5. pokrycia wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych, 
6. przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie i 

przepisów przeciwpożarowych, 
7. przestrzegania godzin ciszy nocnej, 
8. przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na trasie i nadużywania alkoholu 

podczas trwania całej imprezy. 
 
Informacje ko ńcowe: 
1. Organizator zapewnia pamiątki z imprezy, w tym wklejki TOK PZK, PTTK oraz 

nagrody dla zwycięzców zgodnie z regulaminem 
2. Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW. 
3. Organizatorzy proszą uczestników by w ramach swoich możliwości posiadali 

podczas płynięcia przy sobie telefony komórkowe oraz podali ich numery 
Organizatorom przy weryfikacji. 

4. Kierownictwo imprezy zastrzega sobie prawo do zmiany trasy oraz do odwołania 
imprezy w części lub w całości w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych 
od organizatora mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników.  

5. Prawo interpretacji Regulaminu należy wyłącznie do organizatora i Sędziego 
Głównego. 

 
Post Scriptum: 
- Maraton nie jest wyścigiem. Każdy płynie własnym tempem by zmieścić się w 

ramach wyznaczonego czasu pokonując narastające zmęczenie. 
- Ustalone limity czasowe na punktach kontrolnych uwzględniają margines 

bezpieczeństwa i wytrzymałości uczestników. 
- Maraton można przerwać na każdym z wyznaczonych punktów kontrolnych, by 

np. od następnego kontynuować go dalej. 
 

W razie naruszenia regulaminu lub niepodporządkowaniu się zarządzeniom 
kierownictwa może nastąpić dyskwalifikacja uczestnika a nawet usunięcie go z 
imprezy bez prawa zwrotu wpisowego oraz innych kosztów i świadczeń. 

   
 

GRAND PRIX PZK 
XII Ogólnopolski Maraton Kajakowy 

 

WARTA CHALLENGE 
 

15 - 17 czerwca 2012 r. 
 

rzeka Warta 
Pogorzelica / N. Wieś Podgórna – Poznań   100 km 

 
Patronat Honorowy 

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny 
 

 
 
 

 
Organizator 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej 
WARTA 

 

 
  

 


