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Jak już informowaliśmy w poprzednim nu-
merze WIOSŁA oraz podczas targów Wiatr 
i Woda, trwają intensywne przygotowania do 
organizacji spływu szkoleniowo-promocyjnego 
na Bałtyku, który rozpocznie się 3 lipca w Świ-
noujściu, a skończy 7 sierpnia w Elblągu. Spływ 
„Bałtyk pod wiosłem” będzie częścią wielkiej 
operacji polskich wodniaków pod nazwą „Po-
witanie Unii Europejskiej na polskich wodach” 
pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

Do uczestnictwa w spływie zapraszamy kajakarzy indywidualnych oraz 
zespoły klubowe. Od uczestników wymagana jest umiejętność pływania 
kajakiem (oraz wpław) pozwalająca na bezpieczne pokonanie wybranego 
odcinka trasy, jak również doświadczenie turystyczno-biwakowe.

W spływie można uczestniczyć na własnym sprzęcie pływającym lub na 
kajakach udostępnionych przez organizatorów. Na dziś dysponujemy 8 
kajakami morskimi następujących firm: Aquarius, Hanord, Kano, Plastex 
Composite, Polyak (Lettmann), Pro Kajak (Prijon), Wayland, a spodzie-
wamy się następnych.

Organizowana impreza ma charakter non-profit, jednak przewidziana 
jest niewielka opłata wpisowa. Przeznaczona będzie na koszty transportu 
sprzętu, opłaty za zezwolenia, formalności itp. Wpisowe będzie zarazem 
gwarancją dla organizatora, że dana osoba, na którą czeka w pełni wypo-
sażony morski kajak (fartuch, wiosło, kamizelka ratunkowa), pojawi się na 
początku danego etapu. Można zadeklarować swoje uczestnictwo na peł-
ne tygodnie (od jednego do pięciu tygodni) przy stałej opłacie wpisowej. 
W czasie spływu będzie możliwość pływania różnymi modelami kajaków 
morskich (zmiany załóg). Ze względu na ograniczoną ilość posiadanego 
przez nas sprzętu liczy się kolejność zgłoszeń na poszczególne odcinki. 

Kajakarze uczestniczący w spływie powinni posiadać odpowiedni 
sprzęt pływający i ratunkowy oraz wyposażenie biwakowe (namioty, 
kuchenki itp.). 

Sprzęt kajakowy:
•  kajak niezatapialny (z pojemnikami wypornościowymi lub szczelnie 

zamykanymi komorami),
•  szczelny fartuch zamykający kokpit,
•  komplet wioseł (pożądane również wiosło zapasowe),
• wodoszczelne worki na bagaż,
• zestaw odzieży odpowiedniej do pływania po morzu.

Sprzęt asekuracyjny i ratunkowy:
•  kamizelka ratunkowa z atestem morskim (taśmy odblaskowe, gwizdek, 

szelki, kołnierz),
•  pławka dymna (czerwona), ewentualnie czerwona rakieta spadochro-

nowa,
•  rzutka kajakowa,
• lusterko sygnalizacyjne.

Pożądane, choć niewymagane:
• telefon komórkowy w pokrowcu wodoszczelnym,
• lornetka,
• radiotelefon,
• GPS.

Noclegi w większości odbywać się będą w namiotach, na plaży lub 
w jej pobliżu. Uczestnicy żywić się będą we własnym zakresie i sami 
ponosić koszty noclegów (choć większość będzie bezpłatna).

Trasa podzielona została na 5 tygodniowych etapów. W każdym etapie 
przewidziano 5 dni płynięcia, 1 dzień szkolenia oraz sprawdzania umiejęt-
ności, a także 1 dzień na wymianę grup, imprezy towarzyszące, pokazy.

Średnia długość etapów wynosi 25 km, aby w wypadku postoju wy-
muszonego niesprzyjającą pogodą można było nadrobić stracony czas 
w ciągu pozostałych dni, nie naruszając harmonogramu wymiany grup. 
W skrajnym wypadku (wykorzystując sobotę) grupa może oczekiwać 2 
dni na zmianę pogody nie naruszając harmonogramu.

Planowana trasa spływu

1 etap:
3 lipca – spotkanie i organizacja uczestników
4 lipca – szkolenie i imprezy towarzyszące
5 lipca – Świnoujście – Międzyzdroje
6 lipca – Międzyzdroje – Dziwnów
7 lipca – Dziwnów – Rewal
8 lipca – Rewal – Mrzeżyno
9 lipca – Mrzeżyno – Kołobrzeg

2 etap:
10 lipca – spotkanie i organizacja uczestników
11 lipca – szkolenie i imprezy towarzyszące
12 lipca – Kołobrzeg – Sarbinowo
13 lipca – Sarbinowo – Łazy
14 lipca – Łazy – Darłowko
15 lipca – Darłowko – Jarosławiec
16 lipca – Jarosławiec – Ustka

3 etap:
17 lipca – spotkanie i organizacja uczestników
18 lipca – szkolenie i imprezy towarzyszące
19 lipca – Ustka – Czołpino
20 lipca – Czołpino – Łeba
21 lipca – Łeba – Lubiatowo
22 lipca – Lubiatowo – Karwieńskie Błota
23 lipca – Karwieńskie Błota – Władysławowo

„Bałtyk pod wiosłem” 
– a może na morze?
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4 etap:

Wariant 4A
24  lipca – spotkanie i organizacja 

uczestników
25  lipca – szkolenie i imprezy towa-

rzyszące
26  lipca – Władysławowo – 

Jastarnia
27  lipca – Jastarnia – Hel
28  lipca – trening, zwiedzanie, 

oczekiwanie na właściwą pogo-
dę, organizacja asekuracji

29  lipca – Hel – Gdańsk (przez 
Zatokę Gdańską)

30  lipca – spotkania w Klubie 
Wodnym „Żabi Kruk” i impre-
zy towarzyszące Gdańskiego 
Festiwalu Kajakowego

Wariant 4B
24  lipca – spotkanie i organizacja 

uczestników
25  lipca – szkolenie i imprezy to-

warzyszące
26  lipca – Władysławowo – Jurata
27  lipca – Jurata – Jurata (wokół 

półwyspu helskiego)
28  lipca – Jurata –Rzucewo
29  lipca – Rzucewo – Rewa
30  lipca – Rewa – Gdańsk (wie-

czorem – spotkania w Klubie 
Wodnym „Żabi Kruk” i impre-
zy towarzyszące Gdańskiego 
Festiwalu Kajakowego)

5 etap:
31 lipca – spotkanie i organizacja uczestników, szkolenie i imprezy 

towarzyszące Gdańskiego Festiwalu Kajakowego
1 sierpnia – Gdańsk – Mikoszewo
2 sierpnia – Mikoszewo – Przebrno
3 sierpnia – Przebrno – Piaski
4 sierpnia – przerzut kajaków na Zalew Wiślany, trening na Zalewie, 

organizacja asekuracji

Wariant 5A
5  sierpnia – Piaski – Frombork 

(przez Zalew Wiślany)
6  sierpnia – Frombork – Elbląg
7  sierpnia – zakończenie trasy, 

spotkania podsumowujące, 
imprezy towarzyszące

Wariant 5B
5  sierpnia – Piaski – Kąty 

Rybackie (wzdłuż Mierzei 
Wiślanej)

6  sierpnia – Kąty Rybackie – 
Elbląg

7  sierpnia – zakończenie trasy, 
spotkania podsumowujące, im-
prezy towarzyszące

Zgłoszenia uczestników na konkretne odcinki, z podaniem posiada-
nego doświadczenia i sprzętu, proszę nadsyłać do koordynatora spływu 
lub na adres redakcji.

Wpisowe w wysokości 100 zł od uczestników płynących na udostęp-
nionym sprzęcie oraz 50 zł od uczestników ze swoim sprzętem prosimy 
wpłacać na konto dla prenumeratorów podane na stronie 39 z dopiskiem 
„Bałtyk pod wiosłem”. Przypominamy, że ze względu na ograniczoną 
ilość posiadanego przez nas sprzętu liczy się kolejność zgłoszeń na po-
szczególne odcinki!

Chcielibyśmy zaangażować uczestników w zdobywanie sponsorów 
i organizację imprezy. Mile widziani są również instruktorzy rekreacji 
ruchowej o specjalności kajakarstwo. Prosimy o kontakt!

Powyższe ustalenia nie mają charakteru ostatecznego i mogą jeszcze 
ulegać zmianom. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania 
poszczególnych etapów (zła pogoda, brak chętnych itp.) oraz do odmowy 
uczestnictwa w spływie osób uznanych przez komandora za niepożądane 
lub o niewystarczających kwalifikacjach.

Kontakt:
Redakcja Magazynu Kajakowego WIOSŁO
ul. Samsonowicza 2
25-564 Kielce
tel. (41) 362 78 38
www.wioslo.pl/baltyk
e-mail: baltyk@wioslo.pl

Koordynator spływu:
Mirosław Murawski
e-mail: salve@go2.pl


