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Czwarta edycja tej cy-
klicznej imprezy po-
pularyzującej kajakar-
stwo morskie odbyła 
się tym razem w rejo-
nie Archipelagu 
Sztokholmskiego.

T
rasa w formie pętli prze-
biegała wokół półwy-
spu Södertörn od Ny-
neshamn przez kanał 

Södertälje i jezioro Mälaren 
do Sztokholmu, a następnie 
– po wymianie prowadzącego 
– przez Archipelag Sztokholm-
ski (tzw. szkiery) z powrotem 
do Nyneshamn, skąd wypływa 
prom linii promowych Polferries 
do Polski.

Sprzęt i sponsorzy 
Podobnie jak to miało miejsce 

rok temu, podczas trzeciej edycji 
„Bałtyku pod wiosłem”, partne-
rem głównym była firma Maka-
nu dostarczająca jednoosobowe 
polietylenowe kajaki Perception 
wraz z pełnym wyposażeniem 
(wiosła Ainsworth, fartuchy Yak 
oraz worki wodoszczelne Crew-
saver). 

Tradycyjnie już swoje kajaki 
udostępniła firma Kano (Rain-
bow Freccia), Polyak (Lettmann 
Eski 525) oraz Klepper Faltboote 
(Aerius I Expedition). Firma Aqu-
arius przygotowała natomiast 
model Traveller 530 ze zmody-
fikowanym urządzeniem stero-
wym oraz Sea Bullet. 

Partnerami projektu były rów-
nież następujące firmy: Murator 
Expo – organizator wykonawczy 
Targów Sportów Wodnych i Re-
kreacji „Wiatr i Woda” (promo-
cja imprezy podczas targów), 
Profi (pakiety żywnościowe dla 
uczestników spływu), Polferries 
(połączenie promowe i bezpłat-
ny transport sprzętu), Epa (ra-
diotelefony Motorola), BJ Sys-
tem (odbiornik GPS Lowran-
ce oraz wodoszczelne latarki), 

Polana (kompasy Silva), Baki-
sta (kompasy Ritchie), Technika 
Podwodna (kompasy Suunto).

Szczegóły 
organizacyjne 

Uczestnicy płynęli na kajakach 
udostępnionych przez produ-
centów/dystrybutorów sprzętu 
wodnego. W czasie spływu ist-
niała możliwość pływania róż-
nymi modelami kajaków (zmiany 
załóg). Można było też uczestni-
czyć w imprezie na prywatnym 
sprzęcie, lecz po wcześniejszym 
podaniu organizatorom jego 
specyfikacji, która musiała być 
potwierdzona i zweryfikowana 
przed rozpoczęciem imprezy.

Podczas trwania spływu prze-
widziano m. in. ćwiczenia z na-
wigacji i prowadzenia grupy 
oraz zajęcia z technik ratowni-
czych wykorzystywanych w ka-
jakarstwie morskim.

Wyposażenie obowiązkowe 
uczestnika korzystającego ze 
sprzętu pływającego zapewnia-
nego przez organizatora oraz 
własnego podano w regulami-
nie spływu, który otrzymał każ-
dy zainteresowany.

Spływ morski z założenia 
jest samowystarczalny, dlate-
go wszystko – sprzęt, wyposa-
żenie i zaprowiantowanie były 
przewożone w kajakach (noc-
legi w namiotach). Główne ce-
le spływu „Bałtyk pod wiosłem 
2007”:
•  szkolenie z kajakarstwa mors

kiego ze szczególnym uwzględ-
nieniem aspektów nawigacji,

•  promocja i propagowanie kaja-
karstwa morskiego oraz czyn-
nego wypoczynku,

•  poznanie uroków szwedzkich 
szkierów,

•  integracja środowiska kajaka-
rzy morskich w Polsce w ce-
lu organizacji wspólnych wy-
praw,

•  testy sprzętu. 

Wszystkie osoby zaintereso-
wane kajakarstwem morskim 
i uczestnictwem w „Bałtyku pod 
wiosłem” zapraszamy do od-
wiedzenia strony internetowej 
www.wioslo.pl/baltyk oraz już 
teraz zapraszamy na prelekcję 
podczas targów „Wiatr i Woda 
2008” w Warszawie (1315 mar-
ca 2008 r.).              
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Co?
Spływ szkoleniowo-promocyjny  
„Bałtyk pod wiosłem 2007”
Kiedy?
20 lipca – 05 sierpnia 2007 r.
Gdzie?
Rejon Archipelagu Sztokholmskiego.

Jak?
Morskimi kajakami ze specjalistycz-
nym osprzętem.
Kontakt
Redakcja Magazynu Kajakowego 
WIOSŁO 
ul. Samsonowicza 2,  
25-564 Kielce 
tel. 041-362-78-38 
e-mail: bpw@wioslo.pl 
www.wioslo.pl/baltyk

APROWIZACJA


