Regulamin
II Otwarte Amatorskie Mistrzostwa Polski Smoczych Łodzi

Rozdział 1
Informacje podstawowe

1. Termin: 10 października 2015 r.
2. Organizator: Zrzeszenie Studentów Polskich.
3. Miejsce: Bulwar Polseki w Krakowie.

Rozdział 2
Uczestnictwo

1. 
Prawo startu posiadają osoby pełnoletnie, lub niepełnoletnie upoważnione do tego

pisemnie przez prawnego opiekuna
2. Zawodnicy w chwili startu muszą być trzeźwi, wszelkie odstępstwa od tej zasady
grożą niedopuszczeniem zawodnika do udziału w wyścigu. Jeśli drużyna nie będzie
mogła z tego powodu wystawić odpowiedniej ilości zawodników, także nie zostanie
dopuszczona do startu.
3. Drużyna zgłoszona reprezentanta w postaci kapitana drużyny powinna zawierać
łącznie przynajmniej 18 zawodników do konkurencji na dużych 22 osobowych łodziach
i przynajmniej 8 osób do konkurencji na łodziach 12 osobowych. Załoga składa się z:
a.

kapitana drużyny

b.

wioślarzy

c.

ewentualnych zawodników rezerwowych

4. Można dokonać zmiany zawodnika podstawowego na rezerwowego pomiędzy
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biegami danej konkurencji.
5. Lista zawodników startujących na dystansie musi być dostarczona mailowo przed
zawodami na adres: rejestracja@wyscigsmoczychlodzi.pl
6. Każda łódź posiada sternika zapewnionego przez organizatora, chyba że pisemnie
z niego zrezygnuje i wystartuje z własnym sternikiem.

Rozdział 3
Kategorie i konkurencje
1. Wyścig przeprowadzony będzie na dystansie 200 metrów.
2. W czasie jednego biegu startować będą maksymalnie trzy drużyny.
3. O zwycięstwie decydować będzie liczba punktów zgromadzona w poszczególnych
biegach przez drużynę.
4. Wyścigi obywać się będą w konkurencji łodzi 12 i 22 osobowych.

Rozdział 4
Zgłoszenia

1. Zgłoszenia kapitana i vicekapitana drużyny należy dokonać poprzez stronę
www.wyscigsmoczychlodzi.pl
, listy zawodników należy przesłać poprzez formularz
udostępniony kapitanowi drużyny drogą emailową po rejestracji
.

Rozdział 5
Opłaty
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1. Prawo startu mają załogi, które wniosą opłatę startową wynoszącą 49 zł za osobę
brutto.
2. Opłaty startowe należy wpłacić przelewem na konto:
Zrzeszenie Studentów Polskich
ul. Mokotowska 48
00543 Warszawa
numer konta 43 1090 2398 0000 0001 0711 6102
Bank Zachodni WBK SA
W tytule przelewu proszę podać pełną nazwę drużyny.
3. Opłaty należy dokonać przed zawodami, przelewem bankowym.
4. Organizator ma możliwość wystawienia faktury VAT.
5. Każdy zawodnik w zestawie startowym dostaje: 2 butelki wody 0,5l, posiłek, baton
energetyczny, treningi przed zawodami.
Rozdział 6
Nagrody

1. Medale za I III miejsce
2. Puchar dla zwycięskiej reprezentacji.
3. Nagrody rzeczowe.

Rozdział 7
Inne postanowienia organizacyjne

1. Łodzie wraz z wiosłami zapewnia organizator.
2. Zawodnicy mogą startować z własnymi wiosłami (zgodnymi z wymiarami IDBF).
4. Każdy uczestnik regat deklaruje, że jego stan zdrowia nie stanowi przeciw wskazań

www.wyscigsmoczychlodzi.pl

3

do uczestniczenia w regatach oraz, że posiada umiejętność pływania umożliwiającą
przepłynięcie co najmniej 20 metrów w ubraniu sportowym.
5. Załogi startują w kamizelkach asekuracyjnych które zabezpiecza organizator.
6. Obowiązek zapoznania uczestników wyścigu z warunkami uczestnictwa spoczywa na
kapitanie załogi.
7. W kwestiach spornych w trakcie trwania zawodów decydujący głos należy do
Sędziego Głównego.

Rozdział 8
Program i miejsce regat

1. Zawody odbędą się na bulwarze Poleskim w Krakowie (między mostem
Grunwaldzkim a muzeum Manggha).
2. Harmonogram zawodów:
10:00 – otwarcie biura zawodów, rejestracja drużyn
11.00  rozpoczęcie zawodów, losowanie grup eliminacyjnych
11:15 – trening dla wszystkich drużyn z Pure Jatomi
11,30 – przeprowadzenie zawodów na wodzie
14:00 – ceremonia medalowa
15:00 – zakończenie zawodów

Rozdział 9
Organizator

1. Organizatorem głównym jest:
Zrzeszenie Studentów Polskich
a.

Adres: ul. Mokotowska 48, 00543 Warszawa

b.

Nip: 5260250713

c.

Regon: 007001296

d.

KRS: 0000045705

e.

email: wspolpraca@zsp.pl
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f.

telefon/fax: 22 828 39 90

g.

forma prawna: stowarzyszenie

2. Współorganizatorem jest klub Smoki Południa.
3. Wykonawcą jest Rada Okręgowa w Krakowie.
4. Osobą odpowiedzialną za organizację zawodów jest Sylwester Krzywonos,
wiceprzewodniczący Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich.
a. email: sylwester.krzywonos@zsp.pl
b.

telefon: 509 811 104

Rozdział 11
Postanowienia końcowe

1. Organizator pokrywa koszty organizacyjne regat, natomiast koszty uczestnictwa
w zawodach pokrywają uczestnicy.
2. Podczas regat na wodzie zabezpieczenie medyczne zapewniają ratownicy WOPR
a na brzegu profesjonalny ratownik medyczny.
3. W sprawach nieobjętych regulaminem decyzję podejmuje Organizator.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w okresie
przygotowawczym, w celu zapewnienia właściwej realizacji wyścigu, zgodnie
z oczekiwaniami uczestników i uwarunkowaniami zewnętrznymi.
6. Ze względów bezpieczeństwa na pomoście (miejsce zejścia na wodę) mogą
znajdować się tylko uczestnicy wychodzący i wchodzący do łodzi.

www.wyscigsmoczychlodzi.pl

5

