Co mieć MUSISZ?

Co DOBRZE mieć?
W TRAKCIE MARSZU

W PLECAKU
ZDEPONOWANE,
NA ŁODZI

Czapka

Przewodnik
Marszu Śledzia
Kilka słów o imprezie
Marsz śledzia to impreza o charakterze rekreacyjnym zawierającym elementy ekstremmalne.
Przemarsz przez zatokę trwa od 5-7 godzin,
w zależności od poziomu wody oraz pogody.

Pianka krótka
lub długa
+
Kapok
(kamizelka asekuracyjna
lub ratunkowa)

Okulary
Plecak z prowiantem

Okulary do pływania
lub maska do nurkowania

Buty wodne

Co warto ze sobą zabrać? Czyli śledź
weteran radzi.
Ze względów bezpieczeństwa każdy maszerujący
musi być wyposażony w piankę oraz kapok ratunkowy. Przyda się też czapka i buty do poruszania się
w wodzie.

Rękawiczki

Trasa marszu
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Miejsce zbiórki, oraz biuro zapisów

Pierwszy punkt Marszu Śledzia rozpoczyna się o godzinie 7:00 w budynku
Informacji Turystycznej w Kuźnicy. Każdy z uczestników zobowiązany jest
wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz odebrać zestaw startowy.
Każdemu z uczestników nadany zostaje numer określający również
podział na grupy. Każda grupa posiada swojego ratownika, który niesie
flagę ułatwiającą zlokalizowanie go.
Do dyspozycji uczestników znajdują się łodzie, którymi możemy przetransportować bagaż. Znajdziemy je przy pomoście obok Informacji
Turystycznej. Dostęp do bagażu będzie możliwy na półmetku.
2 Punkt wejścia do wody
Po krótkim marszu uczestnicy wchodzą do wody.
3 Etap „Wiary”
Po kilkuset metrach brodzenia w wodzie tracimy kontakt z dnem. Wierzymy, że wróci nic na to nie wskazuje.
Sugerujemy 2 metody pokonania tego odcinka:
na cwaniaka - uczestnik próbuje przepłynąć odcinek samodzielnie
dla strachliwych, lub inaczej na robaczka - uczestnicy łączą się w grupy,
kolejno obejmując się nogami i odpychając się wspólnie rękoma
4 Etap “Syndrom Mojżesza”
Brodzimy w wodzie po kolana, potem po wąskim pasku suchej ziemi na
przez środek Zatoki, jak Biblijny Mojżesz, “mając mur z wody po prawej i
lewej stronie”. Na tym etapie możemy podziwiać osobliwości natury oraz
napotkać wystające wraki, w tym wrak okrętu podwodnego ORP Kujawiak.
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Informacja turystyczna
ul. Hallera 1, Kuźnica
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5 Etap „Próby”
Każdy uczestnik marszu śledzia bierze udział w Ceremonii Pasowania na
Śledzia. Zaczynamy od zjedzenia specjalnie przyrządzonej ryby a dla
pokrzepienia wypija typowo marynarski napój. W tym miejscu każdy z
uczestników ma dostęp do swojego bagażu, który zapakowany został na
łódź. Wszystko po to aby móc stawić czoła ostatniemu trudnemu etapowi
marszu. Ważne aby przed oddaniem bagażu, zabrać ze sobą elementy
ułatwiające nam przeprawę przez głębinkę.

Zatoka Pucka
(Małe Morze)
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6 Byle do brzegu
Po krótkim odpoczynku na lądzie znowu wchodzimy do wody. Bardzo
ważne aby na tym etapie wszyscy maszerujący przegrupowali się i trzymali się blisko swojego ratownika. Tu zostaniemy przydzieleni do łodzi która
pomoże nam się przedostać na drugą stronę Głębinki.
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3
Kuźnicka
Jama

ORP Kujakiwak
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Wrak

Zatoka Gdańska

Strasznie zimno!
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Ten etap to zdecydowanie najtrudniejszy fragment całej imprezy.
Doskwierające zimno, dłonie bolące od trzymania liny a wszystko dodatkowo utrudnia woda zalewająca nam głowę. Jeżeli posiadasz maskę do
nurkowania lub rękawicę teraz jest czas aby ich użyć!

Głębinka

8 Widać już brzeg!
Po przebrnięciu tego odcinka zostaje nam już kilkaset metrów brodzenia w
płytkiej wodzie. Widać już metę.
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9 Wręczenie dyplomów i rozgrzewająca zupa
Po przebyciu całości marszu każdemu z uczestników wręczony zostaję
dyplom oraz rozgrzewająca zupa.

Woda głęboka

Trasa marszu

Płycizy

Trasa łodzi asekuracyjnych

Suchy ląd

Trasa powrotna łodzi
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Rewa
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Aleja Zasłużonych
Ludzi Morza
Rewa

Hel

