Regulamin
XVII Regat Łodzi Smoczych
”Dominik 2013”
www.mrks.pl

klub@mrks.pl

Termin : 10 sierpień 2013 r. – sobota
1. Organizator : MRKS “Gdańsk”

2. Uczestnictwo:
Kluby Sportowe
Zaproszone załogi zakładów pracy , środowiskowe itp.
3. Cel - Popularyzacja rekreacji na wodzie
- kontynuowanie tradycji I regat łodzi Smoczych w Polsce rozegranych w
1997 roku w Gdańsku.
4. Miejsce:
Regaty odbędą się na Motławie na odcinku 200 m. od Mostu przy Zielonej Bramie
do Żurawia.
5.Program:
10.08.2013 r.
godz. 1030 - Odprawa Kapitanów załóg
godz. 1110 - Rozpoczęcie regat
Sposób przeprowadzenia regat zostanie podany na odprawie.
Zbiórka wszystkich uczestników na placu nad Motławą pomiędzy
Mostem Zielonym a Mostem Krowim.

6. Kategorie i konkurencje :
Kategoria :

SPORT OPEN
200 m.
SPORT MIKST
200 m.
minimum 8 kobiet
SPORT OPEN 1000 m z nawrotem
(w kategorii sportowej startują reprezentacje klubów sportowych i mogą
startować osady juniorów lub juniorzy w kategorii seniorów urodzeni 1999 i
starsi)
Kategoria :

FAN"
OPEN
200 m. /skład osady dowolny/
FAN
MIKST - 200 m . /minimum 8 kobiet /
( w kategorii "FAN" startują drużyny reprezentujące przedsiębiorstwa, zakłady,
środowiska) mogą startować urodzeni 1999 i starsi .

Każda załoga składa się z 16-20 osób wiosłujących , dobosza i sternika a razem
z rezerwami może się składać do 23 osób.
Uwaga : konkurencja Mikst zostanie rozegrana pod warunkiem zgłoszenia się
minimum 3 załóg .
7. Nagrody:
Puchary za miejsca 1-3 miejsce,

8. Warunki udziału :
Prawo startu mają załogi, które w terminie do 07.08.2013 r. prześlą zgłoszenie do
regat (na załączonym formularzu) oraz wniosą opłatę startową od zgłoszonej
załogi na konto :
MRKS „Gdańsk nr 34 1370 1200 0000 1701 4864 5400
adres MRKS ”Gdańsk” 80-557 Gdańsk ul. Załogowa 1
Opłata za zgłoszoną załogę wynosi :
400 zł – za zespół startujący w kat. FAN
200 zł. za I załogę klubu sportowego startującego w kategorii sportowej, następne załogi
po 100 zł.
9. Inne postanowienia organizacyjne:
I. Regaty odbędą się na łodziach dostarczonych przez organizatora.
II. Kluby sportowe startują na własnych wiosłach ( zgodnych z wymiarami IDBF)
i muszą posiadać swojego sternika.
III. Każdy uczestnik regat deklaruje, że jego stan zdrowia nie stanowi
przeciwwskazań do uczestniczenia w regatach oraz, że posiada umiejętność
pływania umożliwia przepłynięcie co najmniej 100 m w ubraniu sportowym .
IV. Sędzia główny regat może nakazać kategorii Fan ,obowiązek startu w
kamizelkach asekuracyjnych dostarczonych przez organizatora .
V . Zawody zabezpieczają od strony wody motorówki WOPR.
VI. Zgłaszający do regat nieletnich składa oświadczenie że posiada zgodę rodziców
lub prawnych opiekunów na udział zawodnika w regatach oraz oświadczenie o
stanie zdrowia umożliwiającym udział w regatach. Nieletni startują w kamizelkach
asekuracyjnych .
VII. Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe.
VIII. Podczas regat spożywanie alkoholu jest zabronione a uczestnicy nie
przestrzegający zakazu nie zostaną dopuszczeni do regat.
IX. Obowiązek zapoznania uczestników regat z warunkami uczestnictwa spoczywa
na kapitanie załogi.
X. W sprawach nie ujętych w regulaminie decydujący głos należy do Sędziego
Głównego regat.
10. ZGŁOSZENIA i dodatkowe informacje
Zgłoszenie do regat należy dostarczyć do dnia 07.08.2013 roku godz.18.00.
jedną z dwóch form:
faxem nr 58 762 16 36
e- mail ; klub @mrks.pl
Dodatkowe informacje ;

telefon 601 631 042
ORGANIZATOR


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZGŁOSZENIE ZAŁOGI DO XVII REGAT “DOMINIKAŃSKICH” 10.08.2013 r.
Kategoria : SPORTOWA / FUN *
Konkurencja : OPEN/ Mikst *

Nazwa załogi ……………………………………………..
Zgłaszający ( nazwa firmy, klubu i dane identyfikacyjne do wystawienia rachunku )
.....................................................................................................................................
Imię i Nazwisko kapitana załogi i telefon
kontaktowy..........................................................

Sposób zapłaty : przelew / gotówka*
...................................................
podpis osoby zgłaszającej

