Regulamin
XIII Regat Smoczych Łodzi z okazji Dni Gdańska
26 maj 2018 r.
1. Cel imprezy : - uczczenie obchodów Dni Gdańska

- promocja Miasta
- sprawdzenie poziomu przygotowania załóg sportowych do Mistrzostw
Polski
2. Organizator: MRKS „Gdańsk”
KW Wiking Gdańsk
3. Termin i miejsce:
26.05.2018 r.
Gdańsk - Motława /od mostu przy Zielonej Bramie do Żurawia
4. Kategorie i konkurencje: (Konkurencja będzie rozegrana przy minimum trzech
załogach startujących)

Łodzie 20 osobowe

26.05.2018
Sport
OPEN 200 i
1000 m. z
nawrotem na
czas

26.05.2018
Sport
Juniorzy

OPEN 200 i
1000 na czas
z nawrotem
MIKST 200 m.

26.05.2018

prawo startu w kategorii seniorów mają zawodnicy urodzeni w
2004 roku i starsi (dotyczy 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 .

Łodzie 10 osobowe
prawo startu w kategorii juniorów mają zawodnicy urodzeni w latach
2004 - 2000 (dotyczy wiosłujących i dobosza ) sternik musi być
osobą pełnoletnią .
Juniorzy startują w kamizelkach asekuracyjnych które zabezpiecza
organizacja zgłaszająca.
 do konkurencji można zgłosić maksymalnie 14 zawodników :
 załoga składa się z 8-10 wiosłujących,
 1 dobosza ,1 sternika ( pełnoletni) 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 w załodze wiosłujących,

Łodzie 20 osobowe

W kategorii FAN prawo startu mają osoby urodzone w roku 2003 i
starsze.
FAN
 W załodze nie może startować zawodnik posiadający
licencję PFŁS lub PZK ( nie dot. sternika i dobosza).
 Załoga startuje w kamizelkach asekuracyjnych które
zabezpiecza organizator.
 do konkurencji można zgłosić maksymalnie 20 zawodników :
OPEN 200 m.
 załoga składa się z 14 – 16 wiosłujących, 1 dobosza ,
1 sternika ( pełnoletni) 2 rezerwowych .
 Sędzia główny ma prawo wyznaczyć sternika do danej załogi

5. Warunki udziału :
Prawo startu mają załogi, które w terminie do 21.05.2018 r. prześlą zgłoszenie do regat
przez panel zgłoszeniowy zamieszczony pod regulaminem lub e-mailem klub@mrks.pl
oraz wniosą opłatę startową od zgłoszonej załogi do dnia 21.05.2018 na konto :
nr 32 1750 0012 0000 0000 3267 3977
adres; Klub Wodny Wiking 80-557 Gdańsk ul. Załogowa 1
Opłata zgłoszeniowa nie podlega zwrotowi w przypadku nie zgłoszenia się załogi na
starcie.
Opłata za zgłoszoną załogę wynosi :
250 zł – za zespół startujący w kat. FAN
250 zł. za I załogę klubu startującego w kategorii sportowej, następne załogi po 50 zł.
100 zł. za I załogę klubu startującego w kategorii juniorów , następne załogi po 50 zł.
6 Nagrody:
W kategorii sportowej za I –III miejsca w pkt. łącznej dwóch dystansów.
W kategorii FAN
za I - III miejsce na dystansie 200 m.
7. Inne postanowienia organizacyjne:
I. Organizator zapewnia na regaty łodzie,
 Organizator zapewni na regaty wiosła dla kategorii FAN dla załóg które nie
mają własnych ( zgłosić potrzebę e-mailem klub@mrks.pl do 21.05.2018
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 Fan startują w kamizelkach asekuracyjnych które zabezpieczy
organizator.
III. Wadium za protest lub odwołanie składa na piśmie kapitan zespołu sędziemu
głównemu do 20 min po ukończeniu konkurencji i wpłaceniu kwoty 200 zł , która
w przypadku nie uznania protestu pozostaje u organizatora .
IV. Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko.
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.
IX. 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.
X. 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 762-07-28 w godz. 8.00-15.00 lub z panem Włodzimierzem
Schmidt tel. 0601-631-042.( nie dotyczy klubów sportowych ).
XI. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr. 58 762 07 28 lub 601 631 042 lub
klub@mrks.pl

godz. 10 .30

- Odprawa Kapitanów załóg
(kawiarnia letnia „Miasto Aniołów” nad
Motławą)
00
godz. 11.
Rozpoczęcie regat
Sposób przeprowadzenia regat zostanie podany na odprawie.
Zbiórka wszystkich uczestników na placu nad Motławą pomiędzy
mostem Zielonym a mostem Krowim.

8. Program : 26.05.2018 r.

Organizatorzy

