
VIII Ogólnopolski Cross Kajakowy 

im. Tadeusza Kiwiało 
 

ORGANIZATOR: 

Kajakowy Klub Turystyczny „DRUZNO” przy PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej 
 

ORGANIZACJE I INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE: 
Urząd Marszałkowski w Olsztynie 

Urząd Miasta w Elblągu 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu 

Uczniowski Klub Sportowy „PIRAT” w Elblągu 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu 

Klub Sportowy „Olimpia” Elbląg 

Elbląski Klub Orienteringu GRYF Elbląg 

 

TERMIN: 26-28.06.2015 
 

TRASA:  Kanał Elbląski, jezioro Drużno, rzeka Elbląg,  

 

VIII Ogólnopolski Cross Kajakowy im. Tadeusza Kiwiało jest imprezą o charakterze sportowo-

rekreacyjnym i składa się z 2 etapów (dopuszcza się do udziału osoby zainteresowane tylko jednym etapem)  

Dzień I:  

1) cross kajakowy na dystansie: 15 km  lub 80 km (rzeka Elbląg,  j. Druzno,  Kanał Elbląski) 

2) pływanie na orientację 

Dzień II:  – płynięcie rekreacyjno – turystyczne na trasie pochylnia Jelonki – Elbląg 
 

SZCZEGÓLNA ATRAKCJA: 
Przejazd wyremontowaną pochylnią Jelonki  

 

BAZA NOCLEGOWA: 
Teren przystani kajakowej MOSiR przy ul. Radomskiej (ZKS „Olimpia” Elbląg sekcja kajakowa - ok. 800 m od miejsca 

startu), pole namiotowe jest bezpłatne.  
 

RODZAJE ŁODZI: 
KT-1 – kajaki jednoosobowe turystyczne (amatorskie) 

KT-2 – kajaki dwuosobowe turystyczne (amatorskie) 

KW-1 – kajaki jednoosobowe wyczynowe - profesjonalne 

KW-2 – kajaki dwuosobowe wyczynowe - profesjonalne  

 kajak wyczynowy to każdy kajak (niezależnie od materiału, z jakiego jest wykonany), którego obwód mierzony 

w odległości 1 m od dziobu będzie wynosił 100 cm i mniej dla kajaku dwuosobowego i 80 cm i mniej dla kajaku 

jednoosobowego.  

 kajak turystyczny jednoosobowy to każdy kajak (niezależnie od materiału, z jakiego jest wykonany), którego 

obwód mierzony w odległości 1 m od dziobu będzie większy niż 100 cm . 

UWAGA: komisja sędziowska pozostawia sobie prawo przyporządkowania do kategorii „kajaków 

wyczynowych” kajaków o  smukłym profilu dna i o formie zbliżonej do kajaków wyczynowych mimo, że 

obwód dziobu kwalifikuje je  do kategorii „kajaków turystycznych”  

 

KATEGORIE STARTOWE 

1. Informacje ogólne 
a) W spływie biorą udział zespoły: 

- jednoosobowe (trasa 15km, trasa 80km i pływanie na orientację), 

- dwuosobowe ((trasa 15km, pływanie na orientację), 

b) W zależności od płci zespoły są dzielone na następujące kategorie: 

- K – kobiece  

- M – męskie 

- MIX – mieszane  

 

UWAGA – BARDZO WAŻNE:  
1. w pływaniu na orientację dopuszcza się do startu tylko kajaki turystyczne o długości nie większej niż 5,20m.  

2. Osoba lub osada nie posiadająca kamizelki asekuracyjnej nie będzie sklasyfikowana.  



3. Uczestnicy płynący na kajaku niezabezpieczonym przed zatonięciem zostaną zdyskwalifikowani (kajak nie 

wyposażone w grodzie wodoszczelne musi posiadać materiał wypornościowy w postaci styropianu, pianki lub 

innego materiału wypornościowego).  

 

2. Kategorie startowe 
a) pływanie na orientację  

- KT-2 – kajaki turystyczne dwuosobowe  

- KT-1 – kajaki turystyczne jednoosobowe 

 

b) cross na dystansie 15 km  

- KT-2 OPEN – kajaki turystyczne dwuosobowe  

- KT-1OPEN  – kajaki turystyczne jednoosobowe 

- KT-2 Kobiet (członkowie osady to kobiety)   

- KT-2 MIX (osada składa się z kobiety i mężczyzny).  

- KT-1 Kobiet  

- KT-2 Kobiet  
 

c) EXTREME  CROSS na dystansie 80km (Ostróda – Elbląg)  

- kajaki jednoosobowe (jest dowolność w doborze kajaku)  

 

wyścig w danej kategorii dochodzi do skutku jeżeli w danej kategorii udział weźmie minimum 4 osady.  
 

UWAGA: 

1. Dopuszcza się do startu osoby poniżej 18 roku życia pod warunkiem pisemnej zgody rodziców (prawnych 

opiekunów) i po okazaniu oświadczenia u ustanowieniu opiekuna na czas płynięcia (wzór poniżej). \ 

2. Dzieci posiadające licencje sportowe i aktualne badania lekarskie nie obowiązuje zapis o limicie wieku.  

3. minimalna ilość osad w danej konkurencji to 4 osady, jeżeli w danej konkurencji będzie mniej osad, zgłoszone 

osady zostaną przesunięte do kategorii wyżej (teoretycznie mocniejszej), np.: 

 KT-2 kobiet do kategorii KT-2 MIX  

 KT-2 MIX do kategorii KT-2 OPEN  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1. Informacje ogólne 
a) Udział może wziąć każdy – bez względu na wiek, płeć, umiejętności i doświadczenie kajakarskie. 

b) Zgłaszając się do startu nie trzeba posiadać własnego kajaka – Organizator zapewnia kajaki, kamizelki i wiosła. 

c) W EXTREME  CROSS na dystansie 80km mogą startować wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia, są 

zdrowe i zdolne do tak długotrwałego wysiłku. 

d) Młodzież poniżej 18 roku życia może brać udział w zawodach za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 

e) Dzieci poniżej 16 lat mogą brać udział w zawodach jedynie będąc pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych 

lub osób przez nich wskazanych i obecnych w tym czasie na imprezie (także podczas spływu – swobodnego płynięcia na 

trasie turystycznej). Opiekun prawny musi potwierdzić umiejętność pływania u podopiecznego 

f) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność 

rodziców lub prawnych opiekunów). 

g) Uczestnik musi posiadać umiejętność pływania 

h) Osoby biorące udział w spływie zobowiązane są do płynięcia w kamizelce asekuracyjnej.  

i) Wszyscy zobowiązani są do zabezpieczenia kajaków przed zatonięciem. 
 

2. Udział w spływie 
a) Warunkiem dopuszczenia do startu jest: 

- ukończone 18 lat, złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz 

złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o znajomości warunków udziału w zawodach, 

- dla osób poniżej 18 lat, zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach oraz złożenie przez nich lub 

lekarza pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz złożenie przez nich pisemnego oświadczenia 

o znajomości warunków udziału w zawodach, 

- przesłanie prawidłowego zgłoszenia i opłata wpisowego. 

b) Prawidłowe zgłoszenie obejmuje rejestrację (wypełnienie formularza zgłoszeniowego) i opłatę wpisowego. 
 

3. Limit uczestników crossu 
a) Organizator gwarantuje komplet 50 kajaków turystycznych z osprzętem. W przypadku większej liczby zgłoszeń                        

o zakwalifikowaniu decyduje kolejność wpłynięcia wpisowego. 

b) Zespoły, które nie zostaną dopuszczone do udziału w zawodach otrzymają zwrot wpisowego. 

c) Liczba uczestników z własnymi kajakami nie jest limitowana. 

d) w EXTREME  CROSS na dystansie 80km może startować maksymalnie 19 zawodników (liczy się data 

wpływu zgłoszenia.  
 

 4. Limit uczestników II etapu  
a) Organizator gwarantuje transport dla 20 kajaków turystycznych z osprzętem. W przypadku większej liczby zgłoszeń o 

zakwalifikowaniu decyduje kolejność wpłynięcia wpisowego (opłaty startowej). 
 



Kontrola łodzi i sprzętu asekuracyjnego odbędzie się przed startem do crossu w godzinach od 9
00

-10
00

. Dopuszcza się do 

udziału osoby zainteresowane  tylko jednym etapem. Uczestnicy biorą udział w spływie na własnym sprzęcie i na własną 

odpowiedzialność. Istnieje możliwość wypożyczenia kajaków od organizatora – odpłatność za kajak wynosi 10 zł.  

 

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW: 
1. Zabezpieczenie kajaka przed zatonięciem.  

2. Dostarczenie kajaka do komisji sędziowskiej w celu sprawdzenia, czy kajak jest prawidłowo zabezpieczony przed 

zatonięciem na trasie crossu.  

3. Wypełnienie i podpisanie następującego oświadczenia:  

 

OŚWIADCZENIE 
      Ja niżej podpisany oświadczam, że posiadam umiejętność pływania w stopniu wystarczającym na swobodne 

przepłynięcie minimum 200 m. Poza tym moja umiejętność pływania jest wystarczająca aby w przypadku wywrotki 

kajaka zabezpieczyć sprzęt pływający przed zatonięciem, uszkodzeniem i jestem w stanie doholować go do brzegu. 

 Jednocześnie oświadczam, że jestem zdrowy i mogę wykonywać długotrwały intensywny wysiłek. 

 

KOSZTY I ŚWIADCZENIA: 

Koszty uczestnictwa: 
data wpłaty 

 

udział na sprzęcie zapewnionym 

przez Organizatora  

udział z własnym 

kajakiem i osprzętem  

 osoba 

pełnoletnia 

Młodzież do 18 

r.ż. i studenci 

osoba 

pełnoletnia 

Młodzież do 18 

r.ż. i studenci 

opłata wpisowego przelewem na min. 7 przed imprezą  60zł 30zł 50zł 20zł 

opłata wpisowego bezpośrednio w Biurze Zawodów 70zł 40zł 60zł 40zł 

Udział w etapie turystycznym (II dzień imprezy) 50zł 30zł 45zł 25zł 
 

Nagrody: 
1. Za miejsca I - III w poszczególnych kategoriach nagrody rzeczowe. 

2. Nagroda specjalna dla najszybszej osady żeńskiej na dystansie 25 km.  

3. Puchary dla najlepszych drużyn. 
 

W ramach wpisowego zapewniamy: 
- ubezpieczenie NW,  

- wklejki i pamiątkę spływową, 

- imprezę przy ognisku w nocy z soboty na niedzielę (kiełbaska, napoje różne itp.), 

- transport na etapy, 

- pole namiotowe, 

- posiłek regeneracyjny w sobotę. 

POZOSTAŁE 
Podczas spływy obowiązuje regulamin imprezy, sprawy nieujęte rozpatruje się zgodnie z regulaminem PZK. 

 

ZGŁOSZENIA,  INFORMACJE, WPŁATY: 
1. PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej ul. Krótka 5, 82-300 Elbląg Tel./Fax (055) 641-12-96, 

2. PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej e-mail: pttk_elblag@wp.pl, 

3. Mirosław Kreczman 785-677-066 lub e-mail mklider@broker.elblag.pl  

Wpłaty indywidualnie lub zbiorowo przyjmują: 

1. PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej ul. Krótka 5 w Elblągu lub na konto:  

PEKAO S.A. II O/Elbląg nr 36 1240 2265 1111 0010 3570 7650 

 

Opłata za udział jest tym większa im bliżej spływu – zgodnie z tabelą powyżej. Dla „spóźnialskich” koszt 

uczestnictwa ostatecznie wzrasta dodatkowo nawet o 10 zł.  

Ostateczne zgłoszenia do poszczególnych wyścigów będą wypełniane w czasie weryfikacji. 

 

PUNKTACJA DRUŻYNOWA: 
1. każdy uczestnik za udział w crossie zdobywa punkty do rywalizacji klubowej: 

 10 pkt. za dystans 12,5 km, 

 20 pkt. za dystans 20,0 km, 

2. dodatkowo za zdobyte miejsce w swojej konkurencji uczestnicy otrzymują: 

 I miejsce – 100 pkt. 

 II miejsce –   90 pkt. 

 III miejsce –   85 pkt. 

 IV miejsce –   80 pkt. 

 V miejsce –   79 pkt. 

 VI miejsce –   78 pkt. 

 VII miejsce –   77 pkt. Itd. 

mailto:pttk_elblag@wp.pl
mailto:broker@broker.elblag.pl


 

 

 

 

 

 

RAMOWY PROGRAM SPŁYWU: 

 

Piątek 26.06.2015 r.  

 

17.00   początek przyjmowania uczestników spływu na polu namiotowym przy przystani kajakowej 

MOSiR  (KS „Olimpia” Elbląg – sekcja kajakowa) ul. Radomska w Elblągu. 

18.00   weryfikacja uczestników w budynku MOSiR  ul. Radomska w Elblągu 

19.00   rozłożenie biwaku i nocleg 

22.00  zakończenie weryfikacja uczestników i pakowania sprzętu w celu przetransportowania do  

 Ostródy  

 

Sobota 27.06.2015 r. 

 

06.00-06.30 – dodatkowa rejestracja zawodników – na przystani kajakowej MOSiR  ul. 

Radomska w Elblągu do EXTREME  CROSS na dystansie 80km . 

06.00-06.30 – dodatkowy czas na pakowanie sprzętu dla uczestników EXTREME  CROSS 

06.30 – wyjazd na start do Ostródy  

08.00 – START do EXTREME  CROSS na dystansie 80km 

 

07.30-10.00 – rejestracja zawodników – na przystani kajakowej MOSiR  ul. Radomska w Elblągu. 

10.00-10.10 – odprawa techniczna 

10.00-10.20 – wydawanie i kontrola kajaków, przygotowywania do startu 

10.20 – ceremonia otwarcia,  

10.30 – wypłynięcie na linię startu - Bulwar Zygmunta Augusta  

10.55 – ustawianie zawodników w sektorach startowych między mostami 

11.00 – START (wszystkie kategorie wspólnie z linii między mostami przy Bulwarze Zygmunta 

             Augusta) 

14.00 – zamknięcie mety 

14.00-15.00 – wydawanie posiłku regeneracyjnego w SP nr 8 w Elblągu ul. Szańcowa 2  

15.00 – rozpoczęcie wyścigów sprinterskich między mostami (Bulwar Zygmunta Augusta) w ramach  

             Rodzinnych Regat Kajakowych i Międzyzakładowych Drużynowych Mistrzostw Elbląga 

16.00 – powitanie pierwszych osób płynących w EXTREME  CROSS na dystansie 80km 

17.00 – zakończenie wyścigów sprinterskich  

18.00 – ceremonia zakończenia zawodów, dekoracja zwycięzców  

20.00 - BAL KOMANDORSKI  
 

Niedziela 28.06.2015 r. 

 

8.00     dalsza weryfikacja uczestników zainteresowanych tylko etapem turystycznym 

8.30     dla zainteresowanych zbiórka przed wyjazdem na start II etapu  

9.00    wyjazd na II etap   

10.00   zejście na wodę, dopłynięcie do Elbląga  

15.00  zamknięcie mety 

15.30   uroczyste zakończenie spływu,  

16.30   pożegnanie uczestników spływu  



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Dystans i kategoria 
KT – kajak turystyczny  o   o  KW – kajak wyczynowy (OPEN) o  

KT-1 pływanie na orientację o  KT-1 Mężczyzn  15,0 km o  KT-1 Mężczyzn  15,0 km o  

 o  KT-1 Kobiet        15,0 km o  KT-1 Kobiet        15,0 km o  
KT-2 pływanie na orientację  o  KT-2 Mężczyzn  15,0 km o  KT-2 Mężczyzn  15,0 km o  

 o  KT-2 Kobiet        15,0 km o  KT-2 Kobiet        15,0 km o  
 o  KT-2 MIX           15,0 km  o  KT-2 MIX           15,0 km  o  
 o   o  EXTREME  CROSS  o  

 

Zapotrzebowanie na kajak organizatora  o TAK            /          o   NIE 

Zgłaszam udział w II etapie (etap turystyczny) o TAK            /          o   NIE 

INFORMACJE O ZESPOLE 

Nazwa zespołu / KLUBU   

ZAWODNIK 1                                 Imię  

Nazwisko  

Data urodzenia  

Ulica / Numer domu/mieszkania  

Kod pocztowy / Miasto   

Adres e-mail  

Numer telefonu  

ZAWODNIK 2                                 Imię  

Nazwisko  

Data urodzenia  

Ulica / Numer domu/mieszkania  

Kod pocztowy / Miasto   

Adres e-mail  

Numer telefonu  

 

OŚWIADCZENIE 
      Ja niżej podpisany oświadczam, że posiadam umiejętność pływania w stopniu wystarczającym na 

swobodne przepłynięcie minimum 200 m. Poza tym moja umiejętność pływania jest wystarczająca aby w 

przypadku wywrotki kajaka zabezpieczyć sprzęt pływający przed zatonięciem, uszkodzeniem i jestem w stanie 

doholować go do brzegu. 

 

Jednocześnie oświadczam, że jestem zdrowy i mogę wykonywać długotrwały intensywny wysiłek. 
 

  Podpisanie formularza oznacza akceptację regulaminu VIII Ogólnopolski Cross Kajakowy im. T. Kiwiało  
 

Zawodnik nr 1                                                                 Zawodnik nr 2  

 
……………………………………………………..…..……                                       ………………………………………………………..…………. 

(Czytelny podpis Imię i nazwisko)                                                                               (Czytelny podpis Imię i nazwisko) 

 
 

 

 
 

 
 

http://www.maratonykajakowe.pl/regulamin.html


 

 

*Oświadczenie rodzica 
(prawnego opiekuna) 

 

 

Ja ......................................................  ....................................................................................... 
                                  Imię i nazwisko                                                                                    Adres 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego *dziecka / podopiecznego  ............................................................... 

w VIII Ogólnopolskim Crosie Kajakowym im. Tadeusza Kiwiało  
 

       

                                                                                                            ........................................................ 
                                                                                                                                                        Data i Czytelny podpis 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Oświadczenie opiekuna na czas spływu 
 

 

Ja ......................................................  ....................................................................................... 
                                  Imię i nazwisko                                                                                   Adres 

oświadczam, iż wiadomym mi jest, że prawni opiekunowie nieletniego/niej wyrazili zgodę na udział                

 

............................................................... w VIII Ogólnopolskim Crosie Kajakowym im. Tadeusza 

Kiwiało. Jednocześnie oświadczam, że będę *jego / jej opiekunem w trakcie  trwania  spływu 

ponosząc za niego/nią pełną odpowiedzialność. 

 

       

                                                                                                            ........................................................ 
                                                                                                                                                        Data i Czytelny podpis 

 


