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REKREACYJNO-SPORTOWY  MARATON  KAJAKOWY 
 

PARSĘTA 
 

EDYCJA  SIÓDMA 
  

       DATA: 14.04.2018           DYSTANSE: 74 KM BYSZYNO - KOŁOBRZEG 

                                                                                                                                  44 KM KARLINO - KOŁOBRZEG 
 

                                                                                   
PROGRAM  IMPREZY 
 

13.04. piątek w godzinach 18.00-22.00  weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakowanie kajaków 
na przyczepę (dystans 74km)  - ul. Wawelska 9 w Białogardzie 
 
15.04. sobota 
 godzina 7:00 - odjazd busa z ul. Wawelskiej 9 w Białogardzie na miejsce startu w Byszynie (dystans 74 km) 
 godzina 7:15 - 7:45 - Byszyno, weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych (dystans 74 km) 
 godzina 8:00 - Byszyno- przystań kajakowa przy moście, start masowy z wody (dystans 74 km) 
 godzina 9:30 - 10:15, Karlino, weryfikacja zawodników i wydawanie numerów (dystans 44 km) 
 godzina 10:30, Karlino -ul 4 Marca, start masowy z wody (dystans 44 km) 
 godzina 13:40 - spodziewane przybycie na metę pierwszego zawodnika 
 godzina 15:00 - otwarcie bufetu 
 godzina 17:00 - zamknięcie mety  
 godzina 18:00 - dekoracja zawodników 
 godzina 19:00 - odjazd busa z uczestnikami i kajakami do Białogardu. 
 
Bezpieczeństwo i limity czasu: 
Każdy z zawodników ma obowiązek posiadać założoną kamizelkę asekuracyjną oraz sprawny i włączony telefon komórkowy 
Osoby niemieszczące się w limitach czasowych na trasie maratonu, mają dwa wyjścia: zakończyć imprezę na punkcie 
kontrolnym i spakować się do samochodu serwisowego lub kontynuować na własną odpowiedzialność, w celu zmieszczenia się 
w limicie czasowym na następnym punkcie kontrolnym. W drugim przypadku nie ma gwarancji, że na następnym punkcie 
kontrolnym ktoś z obsługi będzie czekał po wyznaczonym limicie czasowym. W tym przypadku uczestnik zobowiązany jest 
poinformować telefonicznie organizatora o miejscu i czasie przybycia na punkt kontrolny. Jedynie nie zmieszczenie się 
zawodnika w limicie czasu na mecie dyskwalifikuje go. 
 
Limity czasu: Rogowo 4km - 40 min 

        Białogard 14,5km - 2godz 
                      Karlino 30,3km - 4godz 
                      Wrzosowo 40,3km - 5godz 
                      Ząbrowo 58,2km - 7godz 
                      Meta - 9 godzin 
Punkty żywieniowe: 
Na trasie maratonu zorganizowane będą 4 punkty gastronomiczne: 
   - Białogard - 14,5km, 
   - Karlino - 30,3km,  
   - Wrzosowo - 40,3km,  
   - Ząbrowo - 58,2km 



                www.canoa.com.pl 
 

 

 
 
Kategorie kajaków: 
Do startu dopuszczone będą wszystkie rodzaje kajaków oraz kanu, pod warunkiem użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem 
(np. w dwuosobowej łodzi muszą być dwie osoby). Kategorie inne niż K1 zostaną utworzone pod warunkiem zgłoszenia 
minimum czterech osad, w przeciwnym razie czasy tych osad będą przeliczone przez współczynniki obowiązujące w Canoa 
Cup. 
 
Transport: 
Uczestnicy deklarujący potrzebę transportu, wraz ze sprzętem, będą przetransportowani w sobotę rano na start do Byszyna 
(dystans 74 km), oraz z mety w Kołobrzegu do Białogardu lub Karlina (dystans 44km). Uczestnicy startujący z Karlina (dystans 
44 km) dojeżdżają na start w Karlinie, parking  przy ulicy 4 Marca, własnym transportem.  
Koszt transportu: dystans 74 km - 40zł, dystans 44 km - 30zł. Płatne dodatkowo wraz z kwotą wpisowego. 
 
Noclegi i prysznice: 
Na mecie w Marinie w Kołobrzegu będzie można skorzystać z prysznica. 
Noclegi każdy załatwia we własnym zakresie. Podaję kilka interesujących miejsc:  
 http://www.sport.bialogard.info/noclegi.php 
https://www.facebook.com/zajazd.zagloba/  - 1km od startu 
http://agroturystyka-moczylki.prv.pl/home.html - 7km od startu 
https://www.facebook.com/pages/HOTEL-STOP/258697890848765 - 15km od startu 
Istnieje również możliwość darmowego noclegu w namiocie na przystani kajakowej w Byszynie - miejsce startu. 
 
Zgłoszenia i opłaty: 
Rejestracji na maraton należy dokonać poprzez szczegółowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 
www.canoa.com.pl  
 
Opłata wpisowa na MARATON PARSĘTA wynosi: 
do 25.03.2018 - 100 zł plus ewentualny transport, po tej dacie organizator nie gwarantuje pamiątkowego gadżetu. 
Data zamknięcia rejestracji zawodników - 12.04.2018 
 
Opłaty należy dokonać w terminach na konto organizatora: Biura Podróży SeaTours, ul Toruńska 18D lok G, 80-747 Gdańsk, 
NIP: 672-188-08-79 
City Bank Handlowy: 25  1030  0019  0109  8530  0014  9247 
tytuł przelewu: Maraton Parsęta  2018, imię i nazwisko uczestnika 
 
Nagrody: 
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy ukończenia maratonu 
Ponadto przewidziane są nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech zawodników.  
Dodatkowo zwycięzca maratonu otrzymuje darmowe wpisowe na rok 2019.  
Możliwe też jest losowanie drobnych nagród wśród wszystkich uczestników (zależy od sponsorów). 
W ramach wpisowego wszyscy uczestnicy  otrzymują ubezpieczenie NNW, dyplom, pamiątkę z imprezy, zaopatrzenie w 
prowiant na trasie i posiłek na mecie. 
  
WAŻNE: DO CYKLU CANOA CUP 2018  ZALICZANY BĘDZIE TYLKO DYSTANS 74 KM 
 
 
 
 W czasie trwania maratonu obowiązuje wszystkich uczestników bezwzględny zakaz spożywania jakichkolwiek napojów 
alkoholowych – grozi dyskwalifikacja. 
 
 
Chcesz zostać sponsorem MARATONU PARSĘTA lub całego CANOA CUP 2018?  
Skontaktuj się z nami!  
 

 
Kontakt: 
tel. 662 322 413 - Piotrek 
 canoa@canoa.com.pl  lub  jprosada@wp.pl 

  
 


