Regulamin
Zawodów w przeciąganiu na Smoczych Łodziach Wałcz 2019 w ramach IV
Festiwalu Organizacji Pozarządowych
1. Termin :
03 maja 2019 r.
2. Organizator :
SMW DRAKO Wałcz , współorganizator : Urząd Miasta Wałcz , Starostwo Powiatowe
Wałcz
3. Uczestnictwo:
Amatorskie załogi gmin, zakładów pracy , środowiskowe, organizacji, itp.
Ilość załóg ograniczona do 15 osad .
4. Miejsce:
Regaty odbędą się na J. Raduń przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu.
5. Data:
Piątek 03 maja 2019
godz. 12:00 - Odprawa Kapitanów Załóg - instrukcje techniczne ( wsiadanie, wysiadanie,
wiosłowanie, zachowanie się na łodzi, program regat)
12:00 - Rozpoczęcie zawodów
17:00 - Zakończenie zawodów - dekoracja
6. Program regat:
Szczegółowy program godzinowy regat zostanie przedstawiony na odprawie kapitanów
drużyn.
7. Dystans i zasady rozgrywania regat:
-Przeciąganie na smoczych łodziach .
-Na jednej łodzi wiosłują po dwie drużyny. Pary podane zostaną podczas odprawy
kapitanów.
- zawody rozgrywane w kategoriach :
-Drużyna składa się z 4 osób wiosłujących plus 2 osoby rezerwowych
- Kategorie rozgrywanych zawodów :
a) Open : drużyna składa się z 4 osób wiosłujących plus 2 osoby rezerwowe
b) Mikst :drużyna składa się z 4 osób wiosłujących w tym min 1 kobieta plus 2 osoby
rezerwowe
c) Lejdis Drużyna składa się z 4 osób wiosłujących tylko kobiety plus 2 osoby rezerwowe
8. Nagrody:
• Medale
• Puchary

9. Inne postanowienia organizacyjne:
- Łodzie wraz z wiosłami i nadzorujących zapewnia organizator.
- Każda załoga składa się z 4 osób wiosłujących + 2 rezerwowych.
- Każdy uczestnik regat deklaruje, że jego stan zdrowia nie stanowi przeciwwskazań do
uczestniczenia w regatach.
Formularz zgłoszenia należy przekazać organizatorom w formie elektronicznej najpóźniej do
dnia 15 kwietnia 2019 r. e-mail : drakowalcz@gmail.com
Formularz z podpisami wszystkich uczestników kapitanowie drużyny mają obowiązek złożyć
w biurze regat podczas odprawy technicznej, co jest warunkiem dopuszczenia do zawodów.
- Wiek zawodników min. 16 lat za zgodą prawnych opiekunów . Górna granica wieku- bez
ograniczeń .
- Prawo startu mają załogi które do dnia 15 kwietnia 2019 r. potwierdzą chęć uczestnictwa w
zawodach na e-maila Stowarzyszenia Miłośników Wody Drako Wałcz
drakowalcz@gmail.com
- Opłata startowa – 0 – słownie : zero złotych – brak opłat.
10. Zgłoszenia:
Zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.smokiwalczdrakowalcz.eu
11. Każda zgłoszona osoba do zawodów dobrowolnie udostępniam swoje dane osobowe.
Administratorem danych jest SMW Drako Wałcz. Każdy uczestnik regat dobrowolnie wyraża
zgodę na udostępnienie swojego wizerunku w mediach w celu reklamy i propagowania
sportów wodnych . Każdy zgłoszony zawodnik ma prawo wglądu do swoich danych
osobowych i ich poprawienia .

Kontakt do organizatora:
Biuro regat:
Anna Freimut tel: 503 339 554
Marcin Szremski tel. 502529581

