Regulamin
Wyścigów o Puchar Federacji
na łodziach 10 osobowych

podczas XI Mistrzostw Polski

Konkurencja FAN
1.Termin : 20.06. 2015 r. – sobota

I dzień Mistrzostw Polski

2.Uczestnictwo:
Załogi Fan

minimum 8 osób wiosłujących + dobosz i sternik ( pełnoletni)

3.Miejsce:
Regaty odbędą się na torze regatowym w Brdyujściu w Bydgoszczy .
4.Program:
20.06.2015

godz. 10. 50 odprawa kapitanów załóg
godz. 11.30 otwarcie Mistrzostw Polski

od godz. 12.30 FAN 200 m.
Sposób przeprowadzenia regat zostanie podany na odprawie.
W kategorii FAN udział biorą drużyny amatorskie a prawo startu mają osoby
urodzone w roku 2000 i starsi. W załodze może startować max 2 zawodników
posiadających licencję PFŁS ( nie dotyczy sternika i dobosza).
5.Nagrody:
Puchary za I –III miejsca .
6. Zgłoszenia – warunki udziału:
I. Prawo mają załogi które w terminie do 10.06.2015 r. prześlą zgłoszenie
e-mailem poldbf@dragonboat.pl lub faksem 58 762 16 36 i opłacą zgłoszenie.
Prawo startu mają załogi które wpłacą do dnia 10.06.2015 opłatę zgłoszeniową w
wysokości 350 zł od załogi na konto : 62 1440 1345 0000 0000 0226 2606
. Polska Federacja Łodzi Smoczych
80- 557 Gdańsk ul. Załogowa 1
Opłata zgłoszeniowa nie podlega zwrotowi w przypadku nie wystartowania załogi.
7.Inne postanowienia organizacyjne:
I. Łodzie wraz z wiosłami a także sternika w kat. FAN zapewnia organizator.
II. Każda załoga składa się z 8-10 osób wiosłujących , dobosza i sternika
III Każdy uczestnik regat deklaruje, że jego stan zdrowia nie stanowi
przeciwwskazań do uczestniczenia w regatach oraz, że posiada umiejętność
pływania umożliwiającą
przepłynięcie co najmniej 100 m w ubraniu
sportowym .
Załogi w kategorii Fan powinny startować w kamizelkach asekuracyjnych które
zabezpieczy organizator. Decyzję podejmuje sędzia Główny regat.

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.
V. W sprawach nie ujętych w regulaminie decydujący głos należy do Sędziego
głównego regat.
ORGANIZATOR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regaty w dniu 20.06.2015 Bydgoszcz Brdyujście

Kategoria : FAN OPEN
Zgłaszający ( nazwa firmy, klubu i dane identyfikacyjne do wystawienia rachunku )
...............................................................................................................................................
Imię i Nazwisko kapitana załogi i telefon kontaktowy..........................................................
................................................................................................................................................
...................................................
podpis osoby zgłaszającej

wysłać :

e-mailem poldbf@dragonboat.pl lub faksem 58 762 16 36

