Regulamin
VI Festiwal Smoczych Łodzi o Puchar Prezydenta Miasta Włocławek
24.08.2019 r.
1. Cel imprezy :
 propagowanie dyscypliny w regonie;
 promowanie zdrowego stylu życia poprzez masowe uprawianie sportu;
 promocja Miasta.
2. Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku
3. Termin i miejsce: 24.08.2019 r.
Przystań Wodna na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka , ul. Piwna 1A. Włocławek
4. Kategorie i konkurencje:

Konkurencja będzie rozegrana przy minimum trzech załogach startujących
24.08.2019
SPORT

OPEN 200 m.

MIKST 200m.

Łodzie 20 osobowe
prawo startu w kategorii mają zawodnicy urodzeni w
wiosłujących i dobosza), sternik pełnoletni .

 do konkurencji można zgłosić maksymalnie 22 zawodników :
 załoga składa się z 16-18 wiosłujących,
 1 dobosza ,1 sternika, 2 rezerwowych .





24.08.2019
SPORT/
FAN

2006 roku i starsi (dotyczy

do konkurencji można zgłosić maksymalnie 24 zawodników :
załoga składa się z 16 -18 wiosłujących (w tym 6-10 kobiet)
minimum 6 kobiet wiosłujących w załodze,
1 dobosza ,1 sternika , 4 rezerwowych ( 2 kobiety ,2 mężczyzn ),.

Łodzie 10 osobowe
prawo startu w kategorii mają zawodnicy urodzeni w 2006 roku i starsi (dotyczy
wiosłujących i dobosza) sternik pełnoletni.
Po biegach eliminacyjnych nastąpi podział na kategorie przy ilości osad powyżej sześciu
.

OPEN
200 m.

 do konkurencji można zgłosić maksymalnie 14 zawodników :
 załoga składa się z 8-10 wiosłujących,
 1 dobosza ,1 sternika ( pełnoletni) 2 rezerwowych .

MIKST
200m.






Women
200 m.

 do konkurencji można zgłosić maksymalnie 14 zawodniczek :
 załoga składa się z 8-10 wiosłujących,
 1 dobosza,1 sternika (pełnoletni, może być mężczyzna), 2 rezerwowych .

do konkurencji można zgłosić maksymalnie 14 zawodników :
załoga składa sie z 8 - 10 wiosłujących (w tym 4 – 6 kobiet)
minimum 4 czterech kobiet wiosłujących w załodze,
1 dobosza, 1 sternika, 2 rezerwowych.

24.08.2019
AMATOR

MIKST 200 m.

Łodzie 10 osobowe
W kategorii prawo startu mają osoby urodzone w roku 2006 i starsze.
 Załoga startuje w kamizelkach asekuracyjnych, które zabezpiecza
organizator.





do konkurencji można zgłosić maksymalnie 14 zawodników :
załoga składa się z 8 - 10 wiosłujących (w tym 4 – 6 kobiet)
minimum 4 czterech kobiet wiosłujących w załodze,
1 dobosza ,1 sternika , 2 rezerwowych.

Start drużyny w kategorii AMATOR MIKST nie blokuje jej udziału w innej kategorii
5. Przewidziany jest wyścig na 1000 m.- kat. open – łodzie 20 osobowe
(dopuszczalne łączenie osad – szczegóły na odprawie )
6. Warunki udziału :
Prawo startu mają załogi, które w terminie do 19.08.2019 r. prześlą zgłoszenie swoich drużyn na
formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr. 1) na adres: administrator@osir.wloclawek.pl lub fax
054 413 07 77, oraz wniosą opłatę startową od zgłoszonej załogi w dniu 24.08.2019r. na odprawie
kapitanów załóg.
W dniu zawodów na odprawę należy dostarczyć listę zawodników biorących udział w zawodach
(załącznik nr 2 i 3).
Opłata zgłoszeniowa nie podlega zwrotowi w przypadku nie stawienia się załogi na starcie.
Opłata za zgłoszoną załogę wynosi : 10 zł.
7. Nagrody : Puchary za I miejsce w kategorii, medale za I – III miejsca w kategorii .
8. Inne postanowienia organizacyjne:
I. Organizator zapewnia łodzie do rozegrania regat, załogi mogą skorzystać z wioseł
organizatora po uprzednim zgłoszeniu do 19. 08. 2019 r., po tym terminie wiosła zapewnia
organizacja zgłaszająca .
II. 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 AMATOR startują w kamizelkach asekuracyjnych które zabezpieczy
organizator.
III. Wadium za protest lub odwołanie składa na piśmie kapitan zespołu sędziemu głównemu do
15 min po ukończeniu konkurencji i wpłaceniu kwoty 400 zł , która w przypadku nie uznania
protestu pozostaje u organizatora .
IV. Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko, organizator nie
ubezpiecza zawodników startujących w regatach .
V. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe.
VI. Podczas regat spożywanie alkoholu jest zabronione a uczestnicy nie przestrzegający zakazu
nie zostaną dopuszczeni do regat.
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 i mają
zastosowanie regulaminy Zawodów PFŁS.

Uwaga: w przypadku uszkodzenia łodzi lub jej części (głowa, ogon, bęben) z winy załogi –
sternika, to załoga, która spowodowała uszkodzenia ponosi odpowiedzialność finansową za
spowodowane straty materialne.
IX. Osobami wyznaczonymi przez organizatora i odpowiedzialnymi za przeprowadzenie regat są :
 Krzysztof Bieniecki
telefon kontaktowy 530 447 011
 Agnieszka Czaplicka
telefon kontaktowy 54 413 07 00
9. Program :
24.08.2019 r. sobota godz. 9 30 - Odprawa kapitanów załóg w sali konferencyjnej przystani
godz. 10 30 - Rozpoczęcie regat
Zapraszamy do wzięcia udziału we wspólnej zabawie oraz zapewniamy niezapomniane wrażenia!

Organizator
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Al. Chopina 8
Włocławek

