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Cele szkolenia

Podstawowym celem spªywu jest praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia imprez kajakowych. Drawa jest kontynuacj¡ i podsumowaniem kursów prowadzonych w klubach { jej dodatkowy cel to wyrównanie poziomu i integracja przyszªej
kadry instruktorskiej. W ramach spªywu realizowane s¡ nast¦puj¡ce zadania:
 praktyczne szkolenie w zakresie metodyki prowadzenia imprez kajakowych,
 sprawdzenie psychicznych i zycznych predyspozycji uczestników do kierowania spªywem kajakowym,
 wdro»enie nawyków i umiej¦tno±ci wodniackich,
 zapoznanie z roznymi rodzajami sprz¦tu wodnego i biwakowego,
 poznanie regionu, przez który przebiega szlak,
 zintegrowanie przyszªej kadry.

2
2.1

Realizacja
Wykªady i ¢wiczenia

Wykªady nale»y ograniczy¢ jedynie do spraw najistotniejszych, kªad¡c nacisk na
¢wiczenia praktyczne z zakresu techniki pªywania, obchodzenia si¦ ze sprz¦tem pªywaj¡cym i biwakowym, metodyki prowadzenia spªywu, bezpiecze«stwa na wodzie,
locji kajakowej, zasad »ywienia, ochrony przyrody, terenoznawstwa, meteorologii.
Wykªady i ¢wiczenia nale»y prowadzi¢ przez caªy czas trwania obozu, z tym »e
wi¦kszo±¢ z nich realizowa¢ w pierwszej cz¦±ci spªywu (biwak na Wilczkowie).
Wykªady teoretyczne powinny zawiera¢ informacje najistotniejsze:
 technika pªywania { krótkie wprowadzenie teoretyczne do ka»dych zaj¦¢;
 metodyka { na pocz¡tku spªywu przedstawi¢ zasady organizacji imprez kajakowych, reszt¦ omawia¢ na bie»¡co, obrazuj¡c sytucjami z poprzednich dni;
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 locja { wprowadzenie teoretyczne poparte wyja±nieniami na wodzie;
 ochrona przyrody { informacje podczas odpraw porannych;
 meteorologia { informacje podczas odpraw porannych;
2.2

Uwagi ogólne

Spªyw na caªym szlaku nale»y prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki wodniackiej. Wszelkie odst¦pstwa od tych zasad, wprowadzone w celu sprawdzenia predyspozycji i umiej¦tno±ci uczestników, jak np. etap nocny i etapy bardzo dªugie,
nale»y odpowiednio skomentowa¢ w czasie odprawy. Nale»y pami¦ta¢ o nadrz¦dno±ci bezpiecze«stwa uczestników nad wszystkimi pozostaªymi elementami spªywu.
Zwraca¢ uwag¦ na takie elementy jak: odprawa, pªywanie w tempie i w szyku, prawidªowe pokonywanie przeszkód, jako±¢ posiªków.
Na bie»¡co:
 przez caªy czas zwraca¢ uwag¦ na prawidªowe pokonywanie przeszkód,
 w czasie wieczornych odpraw nale»y analizowa¢ ewentualne bª¦dy,
 podczas wieczornej odprawy nale»y przydziela¢ sprz¦t na dzie« nast¦pny,
 umo»liwi¢ uczestnikom wykazanie si¦ inicjatyw¡ i pomysªowo±ci¡ (ogniska, wieczory, wy»ywienie { ka»da wachta robi chocia» jeden niestandardowy posiªek),
 codziennie prowadzi¢ ocen¦ uczestników,
 propagowa¢ kultur¦ turystyczn¡ i etykiet¦ wodniack¡ (np.: niepalenie na wodzie, w czasie odpraw, w namiotach, itd.),
 przez pierwsz¡ poªow¦ turnusu prowadzi¢ ci¡gªy instrukta» (wyja±nia¢ rzeczy,
które cz¦sto wydaj¡ si¦ oczywiste),
 rano przeprowadza¢ lekki rozruch (kadra nie powinna wtedy spa¢),
 zapewni¢ maksymalne bezpiecze«stwo podczas ¢wicze«,
 dokona¢ podziaªu kompetencji w±ród kadry, co powinno utrudni¢ wydawanie
sprzecznych polece«.
2.3

Ocena uczestników

Przeprowadzenie sprawdzianów umo»liwi poznanie umiej¦tno±ci technicznych uczestników oraz ocen¦ ich post¦pów. W celu wdro»enia podstawowego nawyku poszanowania sprz¦tu, nale»y stale kontrolowa¢, czy sprz¦t jest czysty, nieuszkodzony i
kompletny (zarówno sprz¦t biwakowy jak i pªywaj¡cy). Nale»y ocenia¢ ka»dego uczestnika indywidualnie oraz dodatkowo ocenia¢ wachty.
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Kryteria oceny indywidualnej:







samoorganizacja,
odporno±¢ psycho zyczna,
predyspozycje kierownicze,
wspóªdziaªanie z grup¡,
technika pªywania.
Elementy te mo»na zaobserwowa¢ w nast¦puj¡cych sytuacjach:
 rozbijanie i zwijanie obozu,
 dbaªo±¢ o sprz¦t,
 trudne sytuacje (przeszkody na trasie, wywrotki, awarie, zm¦czenie).
Wszystkie elementy oceny s¡ równowa»ne.
Kryteria oceny wachty:

 punktualno±¢ i obowi¡zkowo±¢
 gospodarno±¢ i czysto±¢
 jako±¢ posiªków
Skala ocen:

 niezaliczony
 zaliczony
 zaliczony z wyró»nieniem
Niedoskonaªo±¢ kryteriów oceny oraz zbyt krótki czas obserwacji powoduje, »e
niezaliczenie spªywu nie jest równoznaczne z zamkni¦ciem drogi do uprawnie«. Draw¦ Szkoleniow¡ mo»na powtórzy¢.
Podczas ogniska po»egnalnego nale»y podsumowa¢ spªyw. Wa»ne jest by wskaza¢
uczestnikom ró»norodno±¢ odczu¢ wobec wspólnie prze»ytych chwil.
Po podsumowaniu spªywu i ocenie uczestników nale»y przeprowadzi¢ anonimow¡
ankiet¦ w±ród uczestników. Formularz ankiety stanowi zaª¡cznik do programu.
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Proponowany rozkªad dni spªywowych

Jest to oczywi±cie propozycja zawieraj¡ca pewne wskazówki, która mo»e, a nawet
powinna by¢ mody kowana w zale»no±ci od konkretnych warunków na spªywie.
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Dzie« 0

 Program:
{
{
{
{

przyj¦cie uczestników, ewentualne prace przy remoncie stanicy,
uzupelnienie reperaturki i apteczki,
przygotowanie sprz¦tu pªywaj¡cego i biwakowego,
rozmowa wprowadzaj¡ca, przedstawienie uczestników, programu spªywu,
jego zada« i celów.

Dzie« 1







Etap: Zªocieniec { Wilczkowo
Dªugo±¢: 7 km
punkty TOK: 3  2 + 4  3 = 18
Sprz¦t: Maksymalnie urozmaicony
Program:
{ pokaz pakowania namiotów, ±piwora, rzeczy osobistych i umieszczania
baga»u w kajaku,
{ podziaª na wachty (obowi¡zuje maksymalne wymieszanie, tak pod wzgl¦dem pªci, jak i ±rodowisk),
{ technika pªywania: wsiadanie i wysiadanie z kajaka, odbijanie i przybijanie do brzegu, technika wiosªowania,
{ omówienie zasad bezpiecze«stwa na wodzie,
{ egzamin z pªywania wpªaw.

Dzie« 2
Grupa I







Etap: J.Wilczkowo { Stare Drawsko { J.Wilczkowo
Dªugo±¢: 44 km
punkty TOK: 14 + 16  2 + 14  3 = 88
Sprz¦t: R-1, R-2, C-2
Program:
{ rodzaje szyków i ich zastosowanie,
{ technika pªyni¦cia (zwªaszcza kanadyjk¡), zmiany sprz¦tu w trakcie etapu,
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{
{
{
{
{

pokonywanie przeszkód (kontra steruj¡ca, pªyni¦cie tyªem, promowanie,
organizacja przenoski, przeci¡ganie kajaka przez przeszkod¦)
praktyczne wykorzystanie locji: elementy rzeki, du»e akweny, czas pªyni¦cia,
terenoznawstwo: pªyni¦cie z przewodnikiem, map¡,
prawo i przepisy: znaki »eglugowe, ruch na wodach ±ródl¡dowych, wzywanie pomocy,
ochrona przyrody: przykªady ro±lin wodnych chronionych i niechronionych.

Grupa II

 Biwak J.Wilczkowo 0 km
 Program:
sprz¦t: budowa i naprawa kajaków { faktyczna naprawa sprz¦tu,
biwakowanie i »ywienie: przechowywanie »ywno±ci, zasady »ywienia, wybór miejsca biwakowania,
{ ratownictwo: rzutka i jej u»ycie, zachorowania i wypadki, reanimacja, w¦zªy (obowi¡zuj¡: póªwyblinka, ratowniczy, zderzak, ósemka, pªaski, prusik),
{ technika pªywania: wsiadanie i wysiadanie z kajaka w trudnych warunkach (wysoki brzeg, pªytka woda), przechyªy, podpórki, kontry, wyrotka
z fartuchem i bez, odwracanie kajaka, wsiadanie do kajaka z wody z pomoc¡ dwóch kajaków,
{ ¢wiczenia dodatkowe: wstawanie za pomoc¡ dzióbka, eskimoska.
{
{

Dzie« 3

 Zamiana zaj¦¢ w grupach.
Dzie« 4

 Biwak J.Wilczkowo
 Program { kontynuacja zaj¦¢ z dnia poprzedniego:
{
{
{
{

wybór rady turnusu (wyja±nienie celu, praw i obowi¡zków),
metodyka prowadzenia spªywów,
terenoznawstwo: ewentualny marsz z map¡,
wykªad z locji kajakowej.
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Dzie« 5






Etap: J.Wilczkowo { Zªocieniec { biwak przy uj±ciu Kokny
Dªugo±¢: 18 km
punkty TOK: 3  2 + 15 = 21
Program w Zªocie«cu:
{ zmiana sprz¦tu,
{ uzupeªnienie reperaturki w Zªocie«cu.

Dzie« 6






Etap: uj±cie Kokny { J.Lubie
Dªugo±¢: 30 km
punkty TOK: 20 + 10  2 = 40
Program:
{ technika pªywania: promowanie, pokonywanie zakr¦tów.

Dzie« 7






Etap: J.Lubie { zastawka Stara Drawa
Dªugo±¢: 24 km
punkty TOK: 10  2 + 14 = 34
Program:
{ technika pªywania: promowanie, pokonywanie zakr¦tów, pªyni¦cie w tempie.

Dzie« 8






Etap: Stara Drawa { Prostynia (cypel)
Dªugo±¢: 15 km
punkty TOK: 15
Program:
{ pokonywanie szlaku zaro±ni¦tego { orientacja w terenie,
{ pokonywanie szlaku bardzo uci¡»liwego na ró»nym sprz¦cie.
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Dzie« 9






Etap: Prostynia { J.Trzebu« { Prostynia
Dªugo±¢: 10 km
punkty TOK: 4 + 2  2 + 4  3 = 20
Program:
{ naprawa sprz¦tu
{ wypªyni¦cie po obiedzie na J.Trzebu«, tam rozbicie biwaku, od zmroku
powrót (etap nocny) z wyszukaniem miejsca biwakowego.
Etap ma na celu wyja±nienie uczestnikom trudno±ci, wynikaj¡cych z niewªa±ciwego
zaplanowania odcinka i poszukiwania biwaku w ciemno±ciach (wyszukanie miejsca
przez uczestników).
Dzie« 10






Etap: Prostynia { Barnimie
Dªugo±¢: 23 km
punkty TOK: 18 + 5  2 = 28
Program:
{ zachowanie si¦ na rzece o szybkim nurcie,
{ promowanie,
{ szukanie wypªywu Drawy.

Dzie« 11

 Biwak Barnimie 0 km
 Program { Grupa I { technika pªywania
przechyªy, podpórki, naci¡ganie, promowanie, kontry (pªaska i hakowa),
wej±cie do cofki i wyj±cie na nurt,
trawersy, promowania z cofki do cofki,
pªyni¦cie w gór¦ rzeki z wykorzystaniem cofek,
stanie na nurcie, obroty na nurcie,
bezpiecze«stwo na wodzie.
 Program { Grupa II
{ sprz¦t: naprawa,
{ terenoznawstwo: prace z map¡ i przewodnikiem,
{ locja: zadania z szacowaniem czasu pªyni¦cia.
{
{
{
{
{
{
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Dzie« 12

 Biwak Barnimie 0 km
 Program:
{
{
{

kontynuacja ¢wicze« z poprzedniego dnia,
sprawdzian z techniki pªywania,
sprawdzian z w¦zªów.

Dzie« 13






Etap: Barnimie { Sitnica
Dªugo±¢: 20 + 4 km
punkty TOK: 8 + 4  3 + 11 = 31
Program:
{ pokonanie odcinka bardzo uci¡»liwego pod pr¡d (Korytnica) { obserwacja
uczestników.

Dzie« 14






Etap: Sitnica { Stare Osieczno
Dªugo±¢: 17 km
punkty TOK: 14
Program:
{ przewózka ze Starego Osieczna do Dobiegniewa,
{ obserwacja uczestników { zaªatwianie transportu, sprawno±¢ zaªadunku,
dbaªo±¢ o sprz¦t).

Dzie« 15






Etap: Dobiegniewo { uj±cie Mierz¦ckiej Strugi
Dªugo±¢: 25 km
punkty TOK: 25
Program:
{ brak bezpo±redniego nadzoru kadry,
{ obserwacja ÿz ukrycia".
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Dzie« 16






4

Etap: uj±cie Mierz¦ckiej Strugi { Drawiny
Dªugo±¢: 13 km
punkty TOK: 13
Program:
{ przegl¡d, remont i odbiór sprz¦tu,
{ podsumowanie spªywu.

Warunki przyj¦cia na Draw¦ Szkoleniow¡





SKIEROWANIE
KARTA PYWACKA
LEGITYMACJA PTTK
BRZOWA (POPULARNA) TOK
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