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             ORGANIZATORZY  
 
 
 
Klub Kajakowy Koła Zakładowego PTTK O/Reg. Gdańsk  przy Zakładach 
Porcelany Stołowej Lubiana S.A. w ŁUBIANIE ul. Zakładowa 1, 83-407 Łubiana 
              
 
 
      Przy współudziale : 
 
 
-    Zakładów Porcelany Stołowej Lubiana S.A 
-    Urzędu Gminy Kościerzyna 
-    Zarządu Głównego PTTK w Warszawie 
-    Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich Polskiego Związku Kajakowego  

                 w Warszawie. 
            -    Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie. 
        
            
 
 

 
 

 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



          KIEROWNICTWO SPŁYWU  
 
 
 
 
Komandor spływu   - Jarosław Ptaszyński  -  tel. 694-420-438 
 
V-ce komandor/ Prezes Koła PTTK - Zbigniew Jaszewski  -  tel. 694-420-422 
 
Sędzia Główny   - Anna Siudem-Kopka            - tel. 608-764-226
    -   
 
Sekretariat    - Karol Jaszewski  -  tel. 600-055-406 

- Piotr Brandt   -  tel. 503-124-123 
-   -  

 
Służba Kwatermistrzowska  - Jacek Janikowski  - tel. 600-871-77
     -           Natalia Jaszewska 
                                                           -  Kasia Jaszewska 
                      
 
Pilot     - Szymon Węcki                          
     - Leszek Cygiert                      - tel. 794-332-232 
  
Ratownicy    -     - tel.  
     -     - tel.   
                                                                        
Służba Medyczna    -     - tel.  
  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    KOMITET HONOROWY  
 
 
 
Zbigniew Andrzejewski - Prezes ZPS Lubiana S.A 
 
Krystyna Wawrzyniak - Członek Zarządu ZPS Lubiana SA 
 
Grzegorz Piechowski  - Wójt Gminy Kościerzyna 
  
Jan Gromowski  - Honorowy Komandor Spływu   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Nazwa spływu: 
 

              XXXIX  Ogólnopolski Spływ Kajakowy   

        Ceramików „ LUBIANA – 2017”  
 

 
 

2. Termin spływu: 
 
 25 – 27.08.2017. 
 

3. Trasa spływu: 
I.      Jezioro Garczyn z przeprawą  przez rury J. Graniczne, Rz. 
Graniczna, J. Sudomie, J. Mielnica, J. Żołnowo  

                                   - powrót tą samą trasą. Dyst. 19 km (25.08.2017. Piątek) 
                                   - Konkurencja Grand Prix slalom po trójkącie 

 
                II.     J. Garczyn z przenoską w Wieprznicy, J. Wieprznickie  
                - powrót tą samą trasą . Dyst. 14 km (26.08.2017 Sobota) 
 
                Wyścig Australijski na J. Garczyn. 

          
   
 

III   Regaty (sztafeta) LUBIANA – Jezioro Garczyn, Powiatowe  
        Centrum Młodzieży w Garczynie (27.08.2017)                                           

   
 
 
 
 
 

4. Cel i zadania spływu: 
 

•••• Popularyzacja czynnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki 
kwalifikowanej. 

•••• Nawiązanie przyjacielskich kontaktów i bliższe wzajemne poznanie 
się „ braci wodniackiej” z całej Polski zachęcające do organizacji 
imprez i wymiany doświadczeń. 

•••• Zapoznanie uczestników spływu z pięknem Ziemi Kaszubskiej, a w 
szczególności z urokami rzek i jezior rejonu kościerskiego. 

•••• Kontakt z „ Porcelaną Lubiana”. 
•••• Kontakt z porcelaną innych zakładów. 

        
 
 

 
 
 

 
 
 
 



5. Warunki uczestnictwa: 
 
•••• Spływ Kajakowy Ceramików jest imprezą ogólnopolską organizowaną dla                
turystów kajakarzy. 
• W Spływie mogą brać udział wszyscy turyści, którzy ukończyli 18 lat i 
posiadają dowód osobisty, kartę pływacką oraz dowód wpłaty za spływ. 
• Od uczestników wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie 
turystyki kajakowej. Od osób niepełnoletnich wymagane jest pisemne 
oświadczenie obojga rodziców. 
 

6. Tury ści uczestniczący w spływie zobowiązani są do: 
 

• Posiadania własnego sprzętu pływającego; 
• Posiadania własnego sprzętu ratunkowego i reperaturki do sprzętu     

pływającego, 
* Bezwzględnego płynięcia w kamizelkach ratunkowych 
• Zweryfikowania się przed rozpoczęciem spływu, 
• Podporządkowania się zarządzeniom kierownictwa spływu, 
• Kulturalnego i godnego turysty zachowania się w czasie trwania imprezy, 
• Udzielania pomocy w nieszczęśliwych wypadkach innym uczestnikom spływu, 
• Przestrzegania przepisów ogólnych „Karty Turysty”, 
• Od godz. 23:00 do 6:00 – cisza nocna. 
 
 
Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie 
odpowiadają za straty materialne poniesione w czasie trwania spływu, natomiast 
uczestnicy odpowiadają indywidualnie za uszkodzenia sprzętu lub obiektów 
turystycznych. Młodociani poniżej 18 lat posiadający ważną kart ę pływacką 
biorą udział w spływie pod opieką osób pełnoletnich, co należy zgłosić przy 
weryfikacji, oraz złożyć pisemne oświadczenie – zgodę prawnych opiekunów na 
udział w spływie. 

 
              
 NAGRODY:  

 
•••• Za zajęcie I  miejsca w punktacji zespołowej – puchar Prezesa Zarządu  ZPS       
Lubiana SA 
 
•••• Za zajęcie II  miejsca w punktacji zespołowej – puchar Prezesa Koła 
 Zakładowego PTTK przy ZPS Lubiana S.A. 
 
•••• Za zajęcie III miejsca w punktacji zespołowej – puchar Wójta Gminy 
 Kościerzyna 
 

       • Nagrody indywidualne dla uczestników spływu. 
 

              •      •      •      • Organizatorzy przewidują nagrody za udział w regatach LUBIANA 
 

 
 
 
 

 



Koszt uczestnictwa : 
 
Wpisowe za udział w spływie wynosi: 

  
 - dla członka klubów zrzeszonych i osób idywid.   100,00 zł / za cały spływ 
               (w tym 1 posiłek dziennie ) 
  
 - wypożyczenie kajaka za cały spływ    60,00 zł            „ 
  
            - osoby  nie zweryfikowane - koszt za pole namiotowe  60,00 zł            „ 
 (koszt postawienia 1 namiotu na terenie ośrodka) 
   
 - rezerwacja domku (do 15.08.) 5 osób. Za cały spływ  300,00 zł.         „ 
               3-doby.      (tel. +48 694-420-422 Zbyszek J.) 
 
W ramach wniesionych opłat pokrywa się koszty organizacyjne spływu, ubezpieczenie w 
PZU, pamiątki spływowe, wklejki do książeczek TOK PTTK i OT PZK, opiekę lekarską, 
biwakowanie, jeden bezpłatny posiłek w każdym dniu spływu. 
 
Wpłaty za spływ są przyjmowane są przy weryfikacji w dniu 24/25.08.17. 
 
 
 
 

- Zgłoszenia: 
 
Turyści powinni zgłaszać się indywidualnie lub zespołowo na załączonej 
Karcie zgłoszeń najpóźniej w terminie do 25.08.2017. na podany adres  
e-mail lub w sekretariacie spływu w dniach 24.08. od godz. 16.30 do 22.30 i 25.08 
od godz. 8.30 do godz. 10.30 
 

Klub Kajakowy Koła Zakładowego PTTK 
      Przy zakładach Porcelany Stołowej LUBIANA S.A. w Łubianie  

 83-407 Łubiana k/Kościerzyny woj. Pomorskie 
e-mail: zbigjasz@interia.pl   
e-mail: jaszewski.zbigniew@lubiana.pl 

                  mobile: +48 694-420-422 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

XXXIX Ogólnopolski Spływ Kajakowy Ceramików Lubiana 2017 

Miejsce: Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie przy J.Garczyn. 

Program spływu 

24.08.2017. (Czwartek) 

Weryfikacja uczestników spływu na terenie PCM  w Garczynie   od godz. 17.00 w sekretariacie. 

Godz. 21.00 – Odprawa Komandora i Sędziego Głównego z kierownikami ekip. 

25.08.2017. (Piątek) – pierwszy dzień spływu. 

Trasa I etapu: J.Garczyn – przeprawa przez rury Rz. Graniczna, J. Graniczne, Rz. Trzebiocha,                       
J. Sudomie; J. Mielnica; J. Żołnowo i powrót w odwrotnej kolejności dystans ok. 19 km. 

Godz.   8.00 – c.d. weryfikacji uczestników spływu.         
Godz. 10.00 – uroczyste otwarcie spływu  w PCM Garczyn. 
Godz. 11.00 – 11.30  start do I etapu z przystani.  
Godz. 13.30 – 14.00  zgłaszanie osad na półmetku. 
Godz. 14.30 -  wspólny start do wyścigu z J. Żołnowo. 
Godz. 15.30 -  Zamknięcie mety wyścigu  przy mostku w Sudomiu. 
Godz. 15.30 – otwarcie mety I etapu na przystani w PCM Garczyn. 
Godz. 16.30 – zamknięcie mety I etapu.  
Godz. 17.30 – start do slalomu po trójkącie - konkurencja Grand Prix 
Godz. 18.00 – 20.00 – Turniej Piłki Siatkowej.                          
Godz. 23.00 – cisza nocna.  

                         
26.08.2017. (sobota) – drugi dzień spływu. 

Trasa II etapu :  J. Garczyn w kierunku, Wieprznicy, przenoska, J. Wieprznickie – powrót tą samą 
trasą. Dystans ok. 14 km. 

Godz.   9.30 - 10.00 – start  
Godz. 10.45 -  11.30 – zgłoszenie na półmetku 
Godz. 12.30 – otwarcie mety II etapu w PCM Garczyn 
Godz. 14.00 – zamknięcie mety 

Godz. 14.30 – wyścig australijski. Startują 3 osady z drużyny. 

Godz. 17.00 - 20.00 Turniej Piłki Siatkowej  

Godz. 20.00 –  Karaoke – konkurs klubowy i indywidualny. 

27.08.2017. (niedziela) – trzeci, ostatni dzień spływu. 

Godz. 10.30 – sztafeta kajakowa. Startują wyznaczone zespoły z drużyny. 
                                                           

Godz. 14.00 – uroczyste zakończenie spływu i rozdanie nagród. 



 

        REGULAMIN PUNKTACJI  

 
                     XXXIX OGÓLNOPOLSKIEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO CERAMIKÓW  
                                                                     „LUBIANA 2017” 
 
 
Wszystkie osady biorące udział w spływie „LUBIANA 2017” są klasyfikowane w punktacji 
indywidualnej i zespołowej wg podanych niżej zasad: 
 
 

    PUNKTACJA INDYWIDUALNA   
 
 
 Punktacja indywidualna będzie prowadzona oddzielnie dla każdej kategorii łodzi i jest sumą 
 punktów zdobytych przez uczestnika na poszczególnych etapach. Kategorię tworzą minimum 
4 osady.  
Osady nietworzące pełnej kategorii mogą na wniosek Sędziego Głównego, jeśli wyrażą na to 
zgodę, zostać dołączone do kategorii wyższej (T-1 K do T-1 M, T-2 K do T-2 Mix itd.). 
 

1. Rywalizacja osad będzie rozgrywana w kategoriach T-1 i T-2 (kajaki turystyczne 1- i   
    2-osobowe), osoby płynące pojedynczo na kajaku dwuosobowym traktowane będą jako   
    T-2 (liczy się kategoria łodzi) 

      2. Za wypłynięcie w regulaminowym czasie osada uzyskuje   10 pkt. dod. 
      3. Za przypłynięcie w regulaminowym czasie osada uzyskuje               10 pkt. dod. 
      4. Za zajęcie odpowiedniej lokaty w wyścigu (OS) zwycięzca uzyskuje: 

    I miejsce + 100 pkt. 
II miejsce + 95 pkt. 

III miejsce + 91 pkt. 
IV miejsce + 88 pkt. 

             V miejsce + 86 pkt. 
                ( i za każde następne miejsce o 1 pkt mniej) 

     5. Za wypłynięcie przed otwarciem i po zamknięciu startu     20 pkt. ujemnych 
     6. Za przypłynięcie przed otwarciem mety        20 pkt. ujemnych 
     7. Za przypłynięcie po zamknięciu mety – do 10 min                   5 pkt. ujemnych 
      - od 10 do 20 min     10 pkt. ujemnych 
      - pow. 20 min        20 pkt. ujemnych 
     8. Za płynięcie bez nr. startowego uczestnik otrzymuje      10 pkt. ujemnych   

  9. Za nieprzestrzeganie zarządzeń kierownictwa spływu 
         - do wykluczenia ze spływu włącznie            do 100 pkt. ujemnych 

10. Za nieudzielenie pomocy osobom, które uległy wypadkowi, 
         choć istniała taka możliwość                                                           do 100 pkt. ujemnych 

11. Za spożywanie alkoholu na trasie spływu                              wykluczenie ze spływu 
   12. Osada, która uzyska 100 pkt. ujemnych           wypada z punktacji spływu 
   13. Za nieuzasadnione ominięcie odcinka trasy osada                wypada z punktacji spływu 
   14. Za wypłynięcie na jezioro po godzinie 19.00                    wykluczenie ze spływu 
   15. Za zmianę składu osady lub kategorii łodzi na trasach spływu                dyskwalifikacja  
   16. Jeśli osady zdobędą tę samą ilość punktów, o zajętym miejscu decyduje wyższa średnia 
        wieku osady. 
   17. Uczestnik ma bezwzględny obowiązek płynięcia w kamizelce asekuracyjnej 
           - za płynięcie bez założonej kamizelki 20 punktów ujemnych. 

 
 



    Regulamin slalomu po trójkącie – konkurencja Grand Prix 

 
1. Uczestnicy startują indywidualnie, na sprzęcie organizatora, w kategoriach zgłoszonych do 
spływu, zgodnie z weryfikacją. 
2. Slalom polega na pokonaniu kajakiem odcinka między 3 bojami – po trójkącie.  
Uczestnicy dopływają do pierwszej boi, płynąc tyłem i wiosłując obustronnie, opływają ją, 
następnie płyną przodem do drugiej boi, wiosłując tylko z jednej strony. Po opłynięciu drugiej 
boi ostatni odcinek pokonywany jest dowolnie. 
3. Start następuje na komendę Sędziego Startera. 
4. Zaliczenie slalomu następuje po przecięciu linii mety. 
5. O zajętym miejscu decyduje czas mierzony z dokładnością do 0,1 sekundy. 
6. Za nieopłynięcie boi do czasu dopisuje się 30 s karnych. 
7. Za trącenie boi do czasu dopisuje się 10 s karnych. 
8. Limit czasowy w slalomie wynosi 5 minut – po przekroczeniu go następuje dyskwalifikacja 
uczestnika z konkurencji. 
9. Konkurencja nie jest obowiązkowa. 
10. Za zajęcie odpowiedniej lokaty w slalomie po trójkącie (GP) uczestnik uzyskuje: 

    I miejsce + 80 pkt. 
II miejsce + 75 pkt. 

III miejsce + 71 pkt. 
IV miejsce + 68 pkt. 

             V miejsce + 66 pkt. 
                ( i za każde następne miejsce o 1 pkt mniej) 

                       
 

                      PUNKTACJA   DRUŻYNOWA  

 
1. W punktacji drużynowej biorą udział drużyny, które wystawiły minimum 3 osady. 
2. Do punktacji drużynowej zaliczana jest suma punktów zdobytych w punktac indywidualnej 
przez 5 najlepszych osad drużyny. 
3. Punkty zdobyte w regatach LUBIANA : wyścig australijski i sztafeta wliczane są do 
punktacji drużynowej. 
4. Drużyna otrzymuje za każdego zweryfikowanego uczestnika, który ukończył spływ z 
punktacją dodatnią 1 pkt, ale nie więcej niż 20 punktów. 
 5. Obligatoryjnie do punktacji drużynowej dolicza się punkty ujemne wynikające z 
wykluczenia ze spływu członków danej drużyny: 

                100 pkt. ujemnych  
 

ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI ZESPOŁOWYCH 
 

REGATY  LUBIANA 
 
Zgłoszenia na piśmie do godz. 20.00 w dniu poprzedzającym rozgrywanie konkurencji. 
1.   Wyścig australijski:  
Rozgrywany jest na trasie okrężnej wyznaczonej przez organizatora, liczbę okrążeń poda 
sędzia prowadzący bezpośrednio przed startem.  
Drużyny wystawiają 3 osady, w tym przynajmniej jedną osadę T-1 i jedną T-2. Osady płyną 
na sprzęcie organizatora. 
Zostaną przeprowadzone dwa wyścigi: jeden dla osad T-1 i jeden dla osad T-2. 
Do punktacji drużynowej zalicza się punkty wynikające z miejsca zajętego przez drużynę w 
obu wyścigach (miejsce określa się na podstawie sumy punktów zdobytych przez członków 
drużyny, pierwsza pozycja w wyścigu = liczba biorących w nim udział osad, każda następna 
pozycja – o 1 punkt mniej). 



O zajętym miejscu w danej kategorii decyduje suma małych punktów z danego wyścigu): 
                                                                                                      I miejsce                    100 pkt. 
               II miejsce                    85 pkt. 
              III miejsce          75 pkt. 
              IV miejsce          70 pkt. 
               V miejsce          67 pkt. 
                                                                                                    VI  miejsce                    65 pkt. 
                                                                                                   każde następne o 1 pkt. mniej. 
                                                                                               
 
 2.    Sztafeta: 
- do tej konkurencji drużyny mogą wystawić max. dwa zespoły. Na zespół składają się 3 
osady  T-2 K, T-2 M , T-2 Mix  
- poszczególne osady w zespole  startują w dowolnej kolejności na sprzęcie organizatora. 
- start polega na podjęciu kajaka na lądzie, zwodowaniu go i przepłynięciu wyznaczonego 
boją odcinka na jeziorze tam (opłynięciu boi z dowolnej strony) i z powrotem, wyniesieniu 
kajaka na ląd w obszar wyznaczony przez sędziego prowadzącego, który daje sygnał, że 
manewr został wykonany prawidłowo. W tym momencie kolejna osada zespołu może przejąć 
kajak i powtórzyć czynności poprzedniej osady.  
O zwycięstwie decyduje najkrótszy łączny czas uzyskany przez zespół. 
Jeśli drużyna wystawiła więcej zespołów, do punktacji drużynowej wliczany jest najlepszy 
wynik zespołu danej drużyny. 

 
       Punktacja                I miejsce                   200 pkt. 
               II miejsce                  180 pkt. 
              III miejsce       170 pkt. 
              IV miejsce        165 pkt. 
               V miejsce        162 pkt. 
                                                                                                    VI  miejsce                  160 pkt. 
                                                                                                   każde następne o 1 pkt. mniej. 
  
 
 

           UWAGA   !  
      W kwestiach spornych osada lub kierownik drużyny mają prawo do 
złożenia protestu na ręce Sędziego Głównego zgodnie z procedurą ustaloną przez 
PZK, w ciągu godziny od zakończenia konkurencji, jeśli protest jej dotyczy i w ciągu 
2 godzin od wywieszenia wyników. Przy składaniu protestu wymagane jest wadium w 
wysokości 100 zł. 
Protesty rozpatruje 3-osobowe Jury złożone z: obserwatora imprezy z ramienia 
Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich PZK, przedstawiciela organizatora i 
przedstawiciela uczestników, którego skład zostanie podany podczas otwarcia 
imprezy. 
Uczestnicy, którzy nie przybędą na spływ, z niego zrezygnują lub nie zostaną 
dopuszczeni do spływu nie mogą rościć pretensji do zwrotu wpisowego. 

            Komisja Sędziowska zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  
W sprawach spornych lub niezrozumiałych związanych z organizacją spływu należy 
zwracać się do organizatorów spływu. 
 
 
 

 

 


