Regulamin
III Regaty Smoczych Łodzi FESTIWALU DWÓCH JEZIOR
1. Termin :
08 lipca 2018 r.
2. Organizator :
Stowarzyszenie Miłośników Wody DRAKO Wałcz, Urząd Miasta Wałcz
3. Cel Imprezy : popularyzacja rekreacji na wodzie - kontynuowanie tradycji I Regat
Smoczych Łodzi Festiwalu Dwóch Jezior w Wałczu.
4. Uczestnictwo:
Załogi :
- Sport : Open , Mikst , LEJDIS
- Fan : Mikst, LEJDIS
Kategorie i konkurencje: Konkurencja będzie rozegrana przy minimum czterech
załogach startujących.
Dopuszcza się start drużyn spoza Polski .
5. Miejsce:
Regaty odbędą się na j. Raduńskim wzdłuż Promenady Gwiazd Wałeckiego Sportu
w Wałczu.
6. Data:
08.07.2018 r. - niedziela
godz. 10:00 - Odprawa Kapitanów Załóg - instrukcje techniczne ( wsiadanie,
wysiadanie, wiosłowanie, zachowanie się na łodzi, program regat )
11:00 - Rozpoczęcie regat
18:00 - Zakończenie regat – dekoracja
7. Program regat:
Godzinowy program regat zostanie przedstawiony Kapitanom drużyn na odprawie.
8. Dystans i zasady rozgrywania regat:
200 m - łodzie 20-osobowe SPORT
200 m - łodzie 10-osobowe FAN
System rozgrywania regat - decyzja organizatora na odprawie Kapitanów. Startujące
drużyny rozlosowane do startów będą podczas odprawy Kapitanów.
9. Nagrody:
- Sport , miejsca I-III puchary + medale , IV miejsce i kolejne - dyplomy
- Fan miejsce I-III Puchary + medale ( I miejsce Puchar Smok - nagroda
przechodnia , po trzech zwycięstwach z rzędu przechodzi na własność wygranej
drużyny ) , IV miejsce i kolejne - dyplomy

10. Pozostałe postanowienia organizacyjne:
KATEGORIA SPORT :
I. Łodzie wraz z wiosłami ,a także sternika zapewnia organizator.
II. Każda załoga składa się z 16 -18 osób wiosłujących , + dobosz + 2 rezerwowych.
W kategorii LEJDIS kobiety – 6 -8 wiosłujących , sternik i dobosz może być
mężczyzną. Sternik w każdej kategorii musi być pełnoletni.
Kategoria MIX min 6 kobiet wiosłujących.
III. Każdy uczestnik regat deklaruje, że jego stan zdrowia nie stanowi
przeciwwskazań do uczestniczenia w regatach i jest w stanie trzeźwym.
IV . Dopuszcza się używania własnych wioseł przez zawodników , oraz posiadania
swojego sternika .
KATEGORIA FAN :
I. Łodzie wraz z wiosłami a także sternika zapewnia organizator.
II. Każda załoga składa się z 6-8 osób wiosłujących ( min 2 kobiety wiosłujące ) ,
+ dobosz + 2 rezerwowych.
W kategorii LEJDIS kobiety – 6-8 wiosłujących , sternik i dobosz może być
mężczyzną.
III. Każdy uczestnik regat deklaruje, że jego stan zdrowia nie stanowi
przeciwwskazań do uczestniczenia w regatach i jest w stanie trzeźwym.
IV . Nie dopuszcza się używania własnych wioseł przez zawodników , oraz
posiadania swojego sternika .
V. Wszystkie załogi FAN muszą startować w kamizelkach asekuracyjnych ,
które zabezpieczy organizator. Nie dotyczy załóg z kategorii SPORT.
VI. Uczestnicy regat objęci są ubezpieczeniem grupowym od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
VII. W regatach może brać udział młodzież od 15 roku życia za zgodą prawnych
opiekunów.
VIII. Drużyny z kategorii Fan mają prawo do jednego bezpłatnego treningu , po
wcześniejszym ustaleniu terminu treningu z Organizatorem.
IX . Wadium za protest lub odwołanie składa na piśmie kapitan zespołu sędziemu
głównemu do 20 min po ukończeniu konkurencji i wpłaceniu kwoty 500 zł , która
w przypadku nie uznania protestu pozostaje u organizatora .
X. Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko.
XI. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe.
XII. Podczas regat spożywanie alkoholu przez zawodników jest zabronione , a
zawodnicy nie przestrzegający zakazu nie zostaną dopuszczeni do regat.
XIII. Obowiązek zapoznania uczestników regat z warunkami uczestnictwa spoczywa
na Kapitanie załogi.

11. Prawo startu mają załogi które wpłacą do dnia 30.06.2018 r. opłatę zgłoszeniową
w wysokości 350,00 zł kategoria SPORT i 200 zł kategoria FAN na konto
Stowarzyszenia Miłośników Wody Drako Wałcz
NR KONTA: BGŻ BNP Paribas 18 1600 1462 1814 5514 8000 0001
OPŁATA startowa nie dotyczy drużyn z podmiotów , które sponsorują III
Festiwal Dwóch Jezior w kwocie min 3 500,00 zł
Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
Drużyny spoza Polski mogą dokonać opłaty w dniu zawodów .
Każdy uczestnik regat dobrowolnie wyraża zgodę na udostępnienie swojego
wizerunku w mediach w celu reklamy i propagowania sportów wodnych ( RODO ) .

11. Zgłoszenia:
Na stronie www.smokidrakowalcz.eu do pobrania zbiorczy formularz zgłoszenia
drużyny, który podpisuje Kapitan Drużyny. Formularz zgłoszenia można wysłać emailem na adres drakowalcz@gmail.com
Formularz Kapitan Drużyny ma obowiązek złożyć w biurze regat podczas odprawy
technicznej, co jest warunkiem dopuszczenia do zawodów.
Zgłoszenia drużyn do dnia 30-06-2018 . Ilość osad ograniczona .

Kontakt do organizatora:
Biuro regat:
Katarzyna Procak tel: 667 095 042
Anna Freimut tel: 503 339 554

