
R e g u l a m i n   

VIII Otwarte Długodystansowe Mistrzostwa Polski Łodzi Smoczych 
 
 
1. Termin :  28  wrzesień  2013 r. 
 
2.Organizator : Organizatorem na zlecenie Polskiej Federacji Łodzi Smoczych jest   
                          Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w  Malborku   
                          
3.Miejsce: 
           MALBORK           
     
4.Uczestnictwo:  
a.  W Mistrzostwach Polski    prawo startu  mają  załogi reprezentujące kluby  
     będące    członkami Polskiej Federacji Łodzi Smoczych 
b.  W Mistrzostwach Polski mogą brać udział kluby będące członkami Polskiego Związku   
      Kajakowego, których zawodnicy posiadają licencje Polskiej Federacji Łodzi Smoczych 
c.  Załogi zagraniczne  ( nie mają obowiązku posiadania licencji) 
 
5.Kategorie i konkurencje : 
     Seniorzy  -  Kategoria   OPEN       na dystansie   5,2  km.   
                                            MIKST      na dystansie   5,2  km.  
                                       (minimum 8, maksymalnie 12 kobiet wiosłujących  w 
                                                          załodze). 

  prawo startu w kategorii seniorów mają osoby  urodzone w 1997       
                                  roku i starsi.(dotyczy  wiosłujących, dobosza), sternikiem musi  być   
                                  osoba pełnoletnia ) 
     Juniorzy -  Kategoria  OPEN      na dystansie   3,9 km. 

 prawo startu  w kategorii juniorów mają  osoby urodzone w  
                                  1995 - 1999 sternikiem musi  być osoba pełnoletnia. 
Juniorzy startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych które    zabezpiecza 

organizacja zgłaszająca. 
 Do każdej konkurencji można zgłosić max. 25 zawodników  :  

 
6.Zgłoszenia  
    Zgłoszenia należy nadsyłać  faksem nr 58 762 16 36,   
      e-mail  poldbf@dragonboat.pl   
   
    w terminie do dnia 24.09.2013  godz.15.00.   
    Załoga która nie dokona zgłoszenia  do dnia 24.09.2013 nie będzie dopuszczona do 

regat. 
 
7.Opłaty ; 

   
30 zł. – od zgłoszonego zawodnika w kategorii seniorów płatne na dwa konta ; 
20 zł. - od zgłoszonego zawodnika  juniora płatne na dwa konta ; 
 

mailto:poldbf@dragonboat.pl
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25 zł od seniora i 15 zł od juniora na konto nr . 26 2030 0045 1110 0000 0040 4030 
 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Malborku  82-200 Malbork  Al. W. Polskiego 

493 . 
 

5 zł. Od zawodnika seniora i juniora na konto Polskiej Federacji Łodzi Smoczych  80- 557 

Gdańsk ul.  Załogowa  1  
            Nr. 62 1440 1345 0000 0000 0226 2606  Nordea Bank Polska S.A. 
. 

Załogi zagraniczne wnoszą opłaty w wysokości  jak wyżej. 
Opłaty należy wpłacić do dnia 26.09.2013 
 
  Wadium za protest  200 zł. Wadium za odwołanie 300 zł. 
 
8. Nagrody : 
   Medale za I -III miejsce. 
   Konkurencja dochodzi do skutku przy minimum  4 osadach startujących 
   Załogi zagraniczne podlegają klasyfikacji jak załogi krajowe i w przypadku zajęcia miejsca   
     I – III otrzymają medale.  
Uwaga : Natomiast w punktacji Pucharu Polski tworzona jest oddzielna tabela 
uwzględniająca  tylko kolejność miejsc zajętych przez kluby będące członkami PFŁS. 
9.Inne postanowienia organizacyjne: 
 
I.  

1. Załogi startują na własnych wiosłach ( zgodnych z wymiarami IDBF )wiosłowanie na 
wiośle niezgodnym z regulaminem (np. za długie,szerokie)  powoduje dyskwalifikację 
załogi w danym wyścigu.  

2. Do regat będą dopuszczone tylko łodzie dostarczone przez organizatora 
3. Każda załoga musi posiadać swojego sternika. 

 
II. 

1.Zawodnicy  startujący w MP.(oprócz zawodników z załóg zagranicznych) 
muszą posiadać aktualną  licencję zawodniczą, aktualne badania lekarskie . 

2. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać kartę pływacką lub składają oświadczenie że 
posiadają umiejętność pływania umożliwiającą przepłyniecie co najmniej 100 metrów w 
ubraniu sportowym. Oświadczenie o umiejętności pływania niepełnoletnich powinno być 
podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów. 
3.Zawodnicy muszą być ubezpieczeni (zgłaszający składa oświadczenie że zawodnicy są 
ubezpieczeni przez klub) 
 
 
III. Sędzia główny regat może nakazać obowiązek startu w kamizelkach 

asekuracyjnych, wszystkim zawodnikom ( złe warunki atmosferyczne). Kamizelki 
asekuracyjne zabezpiecza organizacja zgłaszająca załogę.  

IV. Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko.   Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe. 

V.   Obowiązek zapoznania uczestników regat z warunkami uczestnictwa spoczywa na 
kapitanie załogi. 

VI. W sprawach nie ujętych w regulaminie decydujący głos należy do sędziego Głównego i 
mają zastosowanie regulaminy Zawodów PFŁS. 

VII. Każdy uczestnik regat musi posiadać przy wsiadaniu do łodzi aktualną Licencję Polskiej 
Federacji Łodzi Smoczych . 

 



 Nie posiadanie przez zawodnika licencji podczas kontroli wyścigu przed lub po 
wyścigu powoduje dyskwalifikację załogi w której startował. 

 Start zawodnika nie zgłoszonego na liście (do danej konkurencji) 
powoduje dyskwalifikacje załogi w danej konkurencji. 

 
Uwaga: w przypadku uszkodzenia łodzi lub jej części ( głowa, ogon, bęben ) z winy 
załogi – sternika to klub którego załoga spowodowała uszkodzenia ponosi 
odpowiedzialność finansową za spowodowane straty materialne. 
 
 
10.Program regat ; 
 Program regat ; 

     28.09.2013    godz. 11.00  Odprawa Kapitanów załóg 
                      godz. 11.30  początek regat. 

1. wyścig w kategorii    Senior Mikst 
                                  2. wyścig w kategorii    Junior Open                    

                        3. wyścig w kategorii    Senior  Open                   
Uwaga : pomiędzy   wyścigami w kategorii Seniorów  będzie co 
najmniej 60 ' przerwy.) 

Wyścigi będą się odbywały na czas co 1,' w kolejności wg. Rankingu Pucharu Polski (pkt. 
2013) (najlepsza załoga startuje jako ostatnia( załogi nie ujęte w rankingu zostaną 
rozlosowane i startują jako pierwsze) 
Zbiórka wszystkich uczestników regat   na   kąpielisku Miejskim nad Nogatem . 
 
  

Program regat zostanie dostarczony na odprawie. Na którą należy dostarczyć dokumentacje  
startujących zawodników oraz listę startujących zawodników w kategorii Senior Mikst. ( listy 
powinny być napisane komputerowo). Listy do pozostałych konkurencji muszą być 
dostarczone  na 45 minut przed daną konkurencją do Sędziego Głównego.  
 
  
 
 
    O r g a n i z a t o r 
      
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Zgłoszenie Załogi do 
VIII  Długodystansowych  Mistrzostw Polski Łodzi Smoczych 

w dniu 28.09.2013 r. 
 

*Kategoria ; Senior Open,   ilość załóg …………………… 
                                                 
                                               Senior   Mikst,  ilość załóg  …………………… 
                
                                               Junior Open  , ilość załóg  ……………………. 
  
  
 
 
 
*  podkreślić  właściwy 
Zgłaszający (nazwę klubu  i dane  identyfikacyjne do wystawienia rachunku ) 
 
 
................................................................................. 
 
.................................................................................... 
 
 
Imię i Nazwisko  Trenera /kapitana  załogi ................................................  
 
telefon ................................... 
 
Data zapłaty startowego ................................... 
 
 
          .........................            ............................... 
nazwisko  zgłaszającego           podpis osoby zgłaszającej 
 
 
Nadsyłamy faksem na  nr. 58 762 16 36     lub  e-mail poldbf@dragonboat.pl    w terminie 
do 24.09.2013 godz. 15.00 
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