Regulamin
XI Regaty Smoczych Łodzi z okazji Święta Miasta
1.Termin :

23-24 maj 2015 r.

2.Organizator : Miasto Gdańsk
MRKS Gdańsk
KW Wiking Gdańsk
3.Uczestnictwo:
Załogi klubowe, zakładów pracy ,środowiskowe itp.
4.Cel – uczczenie obchodów Święta Miasta
5.Miejsce:
Regaty odbędą się na Motławie .
6.Program z kategoriami i konkurencjami
23.05.2015 r. sobota

godz. 10 .30

- Odprawa Kapitanów załóg (kawiarnia
letnia „Miasto Aniołów” nad Motławą)

godz. 11.00 Sport MIKST
FAN OPEN
Junior OPEN
24.05.2015 r. niedziela

rozpoczęcie regat
200 m. i 1000 m. z nawrotem
200 m.
200 m i 1000 m. z nawrotem

godz. 10 .30
- odprawa kapitanów załóg
godz. 11.00 rozpoczęcie regat
Sport OPEN
200 m. i 1000 m. z nawrotem
Sport Kobiety

200 m. i 1000 m. na łodzi 10
osobowej

Sposób przeprowadzenia regat zostanie podany na odprawie.
Zbiórka wszystkich uczestników na placu nad Motławą pomiędzy
mostem Zielonym a mostem Krowim
7.Kategorie i konkurencje :
I. Kategorie sportowe : wyścigi na 200 i 1000 metrów pkt. łączna . Na 1000 m.
na czas w kolejności od najlepszej załogi po 200 m . co 1 minutę
II. Kategoria FAN :
FAN OPEN – 200 m . minimum 16 osób wiosłujących
W kategorii FAN udział biorą drużyny amatorskie a prawo startu maja osoby
urodzone w roku 2000 i starsi. W załodze może startować max 4 zawodników
posiadających licencję PFŁS ( nie dotyczy sternika i dobosza).
W przypadku zgłoszenia szkoły średniej załogę – uczniów zgłasza imiennie
Dyrektor szkoły wyznaczając opiekuna ( w szkolnej załodze nie obowiązuje limit
zawodników z licencjami).
8.Nagrody: W kategorii sportowej medale za I –III miejsce w pkt. łącznej dwóch
dystansów.
W kategorii FAN medale za I -III miejsce na dystansie 200 m.

9.Inne postanowienia organizacyjne:
I. Łodzie wraz z wiosłami a także sternika w kat. FAN zapewnia organizator.
II. Każda załoga składa się z 16-20 osób wiosłujących , dobosza i sternika
pełnoletniego (w konkurencji kobiet może być sternikiem mężczyzna) .

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. Warunkiem dopuszczenia załogi (w kategorii FAN )do startu jest odbycie co
najmniej jednego treningu na wodzie ( dotyczy załóg z Gdańska ). Treningi
odbywają się na przystani MRKS „Gdańsk”
ul. Ołowianka 3 . Termin treningu należy ustalić telefonicznie pod nr 76207-28 w godz. 8.00-15.00 lub z panem Włodzimierzem Schmidt tel. 0601631-042
( nie dotyczy klubów sportowych )
V. W regatach mogą brać udział juniorzy /juniorki urodzeni w latach (20011997) za zgodą prawnych opiekunów. Zawodnicy ci mają obowiązek startu w
kamizelkach asekuracyjnych.( zabezpiecza klub zgłaszający) W każdej załodze
sternikiem jest osoba pełnoletnia. Załoga juniorów zgłoszona przez klub
startuje w kategorii sportowej, natomiast załoga reprezentująca szkołę średnią
w kategorii FAN.
VI. Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe.
VII. Obowiązek zapoznania uczestników regat z warunkami uczestnictwa
spoczywa na kapitanie załogi.
VIII.W sprawach nie ujętych w regulaminie decydujący głos należy do Sędziego
głównego regat.
10.Zgłoszenia – warunki udziału:
I. Prawo startu w kategorii sportowej mają załogi klubowe (członkowie
Federacji), które w terminie do 20.05.2015 r. dokonają zgłoszenia do regat
poprzez panel zgłaszający na stronie internetowej Polskiej Federacji Łodzi
Smoczych www.dragonboat.pl zakładka kalendarz - zgłoszenia na regaty .i
opłacą opłatę zgłoszeniową w wysokości 300 zł. klubu.
oraz
w kategorii Fan załogi które w terminie do 20.05.2015 prześlą zgłoszenie
przez panel zgłaszający umieszczony na stronie
http://www.mrks.pl/index.php/lodzie-smocze/245-regaty-smoczych-lodzi lub
e-mailem klub@mrks.pl lub faksem 58 762 16 36 i opłacą opłatę zgłoszeniową
w wysokości 300 zł. od załogi
II. Prawo startu mają załogi które wpłacą do dnia 20.05.2015 opłatę
zgłoszeniową w wysokości 300 zł od klubu Sportowego i załogi FAN.
Załoga zgłoszona przez szkołę wpłaca startowe w wysokości 100 zł. na konto :
Nr. 13 1020 1811 0000 0302 0095 3992
KW Wiking 80-557 Gdańsk ul. Załogowa 1.
11.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.
Uwaga . W przypadku zapotrzebowania na nocleg polecamy K W Drakar
tel.501 796 222 e-mail; gkwdrakkar@o2.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------przez panel zgłaszający umieszczony na stronie
http://www.mrks.pl/index.php/lodzie-smocze/245-regaty-smoczych-lodzi lub
e-mailem klub@mrks.pl lub faksem 58 762 16 36

ZGŁOSZENIE ZAŁOGI DO REGAT Z OKAZJI DNI GDAŃSKA 23- 24 .05.2015 r.

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

