
 

R e g u l a m i n   
IX Ogólnopolskiego Festiwalu Łodzi Smoczych . 

                     oraz  Pucharu Polski na 2013 rok.  
 

1.Termin : 14.09.2013r. – sobota  
 
2. Organizator :   Olsztyński Klub Smoka , Urząd Miasta  
                              Olsztyn          
3. Miejsce: Regaty odbędą się w Olsztynie  
4. Uczestnictwo:  

a.  W kategorii sportowej  mają prawo startu załogi reprezentujące kluby będące                     
członkami Polskiej  Federacji Łodzi Smoczych  

b. W kategorii sportowej mogą brać udział kluby będące członkami Polskiego 
Związku Kajakowego, których zawodnicy posiadają licencje Polskiej 
Federacji Łodzi Smoczych.  

 
c. W kategorii FAN mają prawo brać udział  zawodnicy/uczestnicy nie posiadający 

aktualnych licencji zawodniczych  PFŁS reprezentujący  zakłady pracy, szkoły  
itd. ( .  

d. Mają prawo startu również  załogi zagraniczne zaproszone przez organizatora. 
 

5. Kategorie i konkurencje : 
Kategoria sportowa  –   Puchar Polski 

     Seniorzy  -  Puchar Polski      OPEN ,    2 wyścigi na dystansie 1000m 
                      - Puchar  Polski     MIKST,    2 wyścigi na dystansie 1000m   

 Konkurencja jest zaliczana do punktacji Pucharu Polski ,jeżeli będą startowały 
co  najmniej  4 kluby. 

 Wszyscy zawodnicy startujący w kategorii sportowej muszą posiadać na 
regatach  licencje PFŁS oraz aktualne badania lekarskie i być ubezpieczeni 
przez klub. 

 Prawo startu w kategorii seniorów mają osoby urodzone w 1997 roku i starsi 
(dotyczy dobosza i wiosłujących) sternik osoba pełnoletnia  

 Sposób rozgrywania i kwalifikacji zostanie podany na odprawie, załogi w 
wyścigu eliminacyjnym będą rozstawione zgodnie z pkt. rankingową 2013 r. 

 
    Kategorie pozostałe w ramach IX Ogólnopolskiego Festiwalu Łodzi Smoczych 
 
     Junior      -  Kategoria       Open     wyścig na dystansie  1000 m. 
     Fan          -  Kategoria       Open  2 wyścigi na dystansie   200m.   
                           

 ( Prawo startu w kategorii juniorów  mają  zawodniczki    
                         zawodnicy  urodzeni w latach  1995-1999 .(dotyczy 
                         wiosłujących i  dobosza). Sternikiem musi   być osoba    
                         pełnoletnia). 
  
     Do każdej konkurencji Pucharowej jak i Festiwalowej  można zgłosić max. 25  



zawodników  :  
(można dokonać zmiany zawodnika rezerwowego  na podstawowego pomiędzy biegami 
danej konkurencji). 
     Wyścigi odbędą się przy udziale min. 3 zgłoszonych osad. 
 
6. Zgłoszenia : 
      Zgłoszenia należy nadsyłać  :  e-mail  oks@oks.com.pl 
       
      w terminie do dnia 10.09.2013   
      Załoga która nie dokona zgłoszenia  do dnia j.w nie będzie dopuszczona do regat 
 
7. Opłaty ; 

Opłata za zgłoszoną załogę  wynosi : 
    -    załogi FAN                                                                      400 zł. 

-    juniorzy                                                                           100 zł. 
         na konto: PKO bank Polski Olsztyn Jasna 13. 
              NR. Konta 81-1020-3541-0000-5702-0090-8046. 
              lub na miejscu w sekretariacie regat. 

 
Puchar Polski  

30 zł. – od zgłoszonego zawodnika (seniora)  w kategorii Pucharu Polski (OPEN-

MIKST)  płatne na dwa konta ; 

1. 25 zł  na konto 81-1020-3541-0000-5702-0090-8046   

         Olsztyński Klub Smoka  10-137 Olsztyn Jodłowa 9A 

2. 5 zł. Na konto Polskiej Federacji Łodzi Smoczych  80-462 Gdańsk ul. Załogowa  

1  
            Nr. 62 1440 1345 0000 0000 0226 2606  Nordea Bank Polska S.A. 
 
2. Za zawodnika startującego w kategorii Pucharu Polski ( seniorów) będącego w 

wieku juniora 1995 - 1997  - 15 zł. Płatne  j.w  na konto organizatora. 
      

Wadium za protest 200 zł  , odwołanie 200 zł. 

 
 
 
8. Nagrody : 
             Puchary  za  I – III  miejsce . 
             Konkurencja dochodzi do skutku przy minimum  3 osadach startujących 
 

9. Inne postanowienia organizacyjne: 
 
I.         1. Załogi w kategorii SPORT  startują  na własnych  wiosłach ( zgodnych z   

             wymiarami IDBF ) . 
        2.Do regat będą dopuszczone tylko łodzie dostarczone przez organizatora . 
        3. Każda załoga startująca w konkurencjach „Pucharu Polski oraz  juniorów musi 
posiadać swojego sternika  natomiast w kategorii FAN sternika zabezpiecza 
organizator. 



            4. Zawodnicy muszą być ubezpieczeni  (zgłaszający składa oświadczenie że  
               zawodnicy są ubezpieczeni przez klub) . 
            5. Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać oświadczenie o umiejętności   
               pływania   podpisane przez prawnych opiekunów. 

       6.Organizacja zgłaszająca składa oświadczenie że zgłoszeni niepełnoletni  
          posiadają zgodę na  uprawianie i startowanie w regatach łodzi smoczych. 

 
II. Sędzia główny regat może nakazać obowiązek startu w kamizelkach 

asekuracyjnych,  niepełnoletnim lub wszystkim zawodnikom ( złe warunki 
atmosferyczne) .Kamizelki asekuracyjne załogom zgłoszonym przez kluby 
zabezpiecza organizacja zgłaszająca (klub).  

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

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

V. W sprawach nie ujętych w regulaminie  decydujący głos należy do Sędziego 
Głównego regat i mają zastosowanie regulaminy Zawodów PFŁS. 

VI.  Każdy uczestnik regat musi posiadać dowód osobisty (juniorzy, legitymacje 
szkolne) w celu ewentualnego wyjaśnienia zgodności startującej osoby z 
zgłoszeniem imiennym złożonym przed regatami na odprawie przez kapitana  
załogi. 

 
10 . Program regat w Olsztynie : 
 
sobota 14.09.2013    godz.     10.30 odprawa kapitanów załóg 
                                   godz.     11.15 wyścigi w kategorii Mikst  1000( Puchar Polski)   
                                                             kat.  FAN  200 m i Junior na 1000m.  
                                                             Open Sport na 1000m.  ( Puchar Polski)  

                         
                              Zbiórka  ekip na placu za hotelem Omega  
                                       

Minutowy program regat zostanie podany na odprawie kapitanów. 
Na odprawę kapitanów należy dostarczyć dokumentację startujących zawodników . 
( Formularze będą do pobrania  na 60 minut przed odprawą ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zgłoszenie Załogi  do 

 IX  Ogólnopolski Festiwal Łodzi Smoczych  Olsztyn 2013 
 
. 

I. PUCHAR  POLSKI 
              

                *Kategoria ;        OPEN,   dystans  1000 m .   ilość  załóg  ……….. 
                                                 
                                            MIKST, dystans   1000m.    ilość  załóg  …………… 
 
II.   FESTIWAL  

 
  Junior Open,                 OPEN    dystans 1000m.    ilość   załóg  ……………. 

                                             
                                            Fan Open dystans  200m.   ilość  załóg  …………….. 
         *  podkreślić  właściwy 

 
Zgłaszający (nazwa klubu, zakładu oraz dane identyfikacyjne do wystawienia rachunku ) 
 
................................................................................. 
................................................................................. 
………………………………………………………… 
 
Oświadcza, że zapoznał się z w/w regulaminem regat 
Imię i Nazwisko Kapitana załogi : 
 
................................................                         telefon ................................... 
 
Data zapłaty startowego ............................................... 
          
nazwisko  zgłaszającego   
 
……………………………………………………………… 
 
 podpis osoby zgłaszającej 
 
………………………………………………………………. 
 
ORGANIZATOR: 
 Olsztyński Klub Smoka  
  
 Zgłoszenia należy nadsyłać  :  e-mail  oks@oks.com.pl 
       
      w terminie do dnia 10.09.2013   
   


