REGULAMIN ZAWODÓW SMOCZYCH ŁODZI
GRYFINO 2018
I. Ogólne informacje


Biuro zawodów czynne jest od godz. 8.30,



Wejście przez bramki i do szatni możliwe jest od godz. 9.00



Basen jest do dyspozycji organizatorów od godz. 10.00,



Stolik sędziowski „czynny” jest od godz. 9.30,



Odprawa sędziowska planowana jest na godz. 10.15-10.30.



Uroczyste otwarcie zawodów 10.45,



Pierwszy bieg godz. 11.00



Jeden cykl startowy to 3 minuty– należy dostosować się do poleceń obsługi technicznej,



Na godz. 17.00 planowany jest ostatni bieg finałowy,



Godz. 16.15-17.45 uroczyste zakończenie,



Godz. 17.55 koniec.

W przypadku wycofania się lub dyskwalifikacji drużyny organizator nie zwraca opłaty startowej.

II. Obowiązki formalne
1.

Podpisany i wypełniony „formularz zgłoszeniowy” osady z podpisami wszystkich zawodników należy
przekazać w biurze zawodów czynnym od godz. 8.30 przy kasach biletowych
(tel. 602 761 336 Aleksandra). Jeżeli się spóźnisz możesz dzwonić.

2.

Nie przekazanie formularza/deklaracji spowoduje nie otrzymanie opasek identyfikacyjnych uprawniających do wejścia na basen oraz niedopuszczenie osady do zawodów bez zwrotu opłaty startowej. Formularz zgłoszeniowy związany jest z identyfikacją osób obecnych na kompleksie oraz ubezpieczeniem
poszczególnych osób.

3.

Formularz/deklarację można wypełnić na miejscu, wówczas należy uwzględnić czas na jego wypełnienie. Preferowane jest jednak przywiezienie już wypełnionych i uprzednie przesłanie w postaci scanu na
adres: hasebox@poczta.onet.pl

4.

Zmieszczenie się czasowe w dopełnieniu spraw formalnych przed zawodami jest obowiązkiem leżącym
po stronie każdej osady i należy to uwzględnić w należytym przygotowaniu dokumentów oraz odpowiednim czasowo przybyciu do biura zawodów.

5.

Kapitan każdej drużyny zobowiązany jest do zapoznania drużyny z regulaminem i potwierdzenie tego
faktu własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym. Do kompletnego i prawidłowego wypełnienia formularza startowego jest zobowiązany kapitan drużyny i prawny opiekun grupy (przypadku
osad junior).

III. Zasady przebywania na kompleksie basenowy
Zasady przebywania na kompleksie basenowym zostały zdefiniowane przez C.W. Laguna i znane są organizatorowi. Szczególnie należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:
1.

Podczas zawodów obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu. Nie przestrzeganie tego zakazu grozi wykluczeniem danej drużyny z zawodów.

2.

Należy bezwzględnie podporządkować się nakazom obsługi technicznej, sędziowskiej organizującej
zawody oraz przede wszystkim ratownikom CW Laguna

3.

Wejście przez bramki i do szatni możliwe jest od godz. 9.00 i tylko na podstawie opasek identyfikacyjnych,

4.

Basen jest do dyspozycji organizatorów od godz. 10.00,

5.

Godz. 17.55 obligatoryjne „oddanie” basenu .

6.

Wejście i przebywanie na kompleksie TYLKO w przypadku posiadanej ZAPIĘTEJ opaski identyfikacyjnej
z napisem.

7.

Możliwe jest posiadanie kilku opasek na nadgarstku w przypadku startu w kilku osadach.

W przypadku kibiców chcących bezpośrednio obserwować rywalizację i korzystać z basenów wchodzą na CW
Laguna po: zgłoszeniu tego faktu do 31 stycznia na adres : klub@amberszczecin.pl , dokonaniu opłaty w kwocie
30 zł, i wcześniejszym zgłoszeniu do biura zawodów i otrzymania opaski identyfikującej osoby towarzyszące.
IV. Zasady organizacji osad.
1.

Drużyna startująca składa się z 8 osób. Osada drużyny startuje w 6 osobowym składzie.

2.

Sugerujmy staranny dobór rezerwowych. np. w mix kobieta (prawo-lewa), mężczyzna (prawo-lewy).
Open - prawy i lewy. Bez prawa innych zmian w przypadku kontuzji !

3.

Opłaty startowego
OPEN 210 PLN za osadę 8 osobową
MIX 210 PLN za osadę 8 osobową
MASTERS MIX 210 PLN za osadę 8 osobową.
LEJDIS - 180 PLN za osadę 8 osobową
JUNIOR startujący w kategoriach senior to opłata 150 PLN za osadę 8 osobową

4.

W kategoriach MIXT startują minimum 2 kobiety. W kategorii MIXT+45 (masters) w osadzie startują
mężczyźni z wiekiem powyżej 45 lat oraz minimum dwie kobiety +18

5.

W przypadku osób z kategorii Mix+45 Masters sędziowie kierują się przede wszystkim datą rocznika
wynikającą z numeru Pesel na złożonej deklaracji.

6.

Komisja Sędziowska może zażądać dowodów tożsamości zgłoszonych zawodników.

7.

Wszyscy uczestnicy zawodów biorą udział w zawodach na własne ryzyko.

8.

Poprzez złożenie podpisu uczestnik oświadcza, że jestem osobą ubezpieczoną i nie będę wnosił roszczeń wobec organizatora za zdarzenia losowe która mogą być refundowane z powszechnego ubezpieczenia społecznego. Zawody są ubezpieczone.

9.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby ani za uszkodzenia lub straty ich mienia osobistego.

10. Każdy uczestnik zawodów potwierdza, że potrafi przepłynąć 25 m. Jeżeli nie umie pływać korzysta z
kapoku. Wówczas obsługa techniczna i ratownicy będą zwracać szczególną uwagę.
11. Za osoby które nie ukończyły 20 roku życia odpowiada prawomocny opiekun lub wychowawca.
12. Zapisy trwają do 31 stycznia na adres: mail: klub@amberszczecin.pl

V. Zasady zawodów.
Zawody odbywają się w oddzielnych kategoriach:
1.

OPEN - kategoria dla każdego,

2.

MIX - co najmniej dwie panie,

3.

MIX+45 (masters) panowie +45 panie +18,

4.

LEDIS kategoria tylko panie,

VI. Losowanie
1. Przed zawodami 1/2 lutego nastąpi przyporządkowane osady do koszyków wg wyników za rok 2017 i znajomości osad.
2. Przed zawodami 3 lutego nastąpi losowanie grup.
2. W przypadkach nieistotnych dla układu biegów, losowania może być dokonane już na etapie tworzenia tabel
z układem biegów.

VII. Zasady dotyczące biegów.
1.

Przygotowanie do startu odbywa się na komendę Sędziego ,, Are you ready-attention”,

2.

Start oraz Stop odbywa się na sygnał dźwiękowy.

3.

Za wygrany bieg drużyna otrzymuje 1 punkt a przegrana 0.

4.

Liczona będzie również czasowa długość biegu. Może być to uwzględniane przy równej ilości biegów
wygranych . Wówczas będzie brany czas biegów przegranych i najdłuższy czas „bronienia się”. Szczegóły przy listach startowych.

5.

Wygrywa drużyna która „przepcha” drużynę przeciwnika z oznaczonego środka basenu o odległość
około 2 m zaznaczoną na łodzi przez organizatora zawodów, co zostanie ogłoszone przez Sędziego oraz
sygnał dźwiękowy.

6.

W przypadku wpłynięcia łodzi na brzeg lub jej zatopienia wygrywa drużyna, która przepchnęła poza
znak środka łodzi. W przypadku biegów kwalifikacyjnych oraz play off nie przewiduje się powtarzania biegu. Ma to związek z rytmiką zawodów. Wygrywa drużyna, która przepłynęła dłuższy odcinek
widziane ze strony sędziego.

7.

W biegach finałowych o każde miejsce po dotknięciu brzegu lub wywrócenia i zatopieniu łodzi bieg
jest powtarzany, ale bezpośrednio po biegu, bez możliwości reklamacji i odczekania czasu na wypoczynek. Z tym, że obsługa zawodów uzurpuje sobie prawo nie wstrzymywania biegu i linami, rękoma,
tyczkami lekkie stabilizowanie łodzi.

8.

Wyłącznie sędzia decyduje o przekroczeniu linii mety.

9.

Sędzią ds. układu tabel i cyklu startowego jest Robert Mateusiak natomiast sędzią odpowiedzialnym za
biegi i werdykty jest Wojciech Zalecki.

10. W przypadku stwierdzenia celowego wywołania zatopienia łodzi dopuszcza się dyskwalifikacje drużyny
która spowodowała tą sytuację.
11. Biegi odbywają się zgodnie z podanym harmonogramem co 3 minuty ale max odstęp pomiędzy biegami to 4 minut.
12. W przypadku braku osad na starcie (po wywołaniu) w ciągu 4 minut może nastąpić uznanie biegu jako
przeprowadzony z zerowymi punktami dla dwóch osad.
13. W przypadku braku jednej osady (lub niepełnego składu) przy pełnym komplecie osady przeciwnej następuje ustawienie łodzi na start w niepełnym składzie i przeprowadzenie biegu lub uznanie walkowera dla osady obecnej.
14. Osady będą wywoływane na bieżąco oraz kolejność startów będzie do ciągłej dyspozycji przy zespole
sędziowskim oraz zostaną umieszczone na stronie facebook-a i przesłane systemem newsletter-a.
15. Starty będą odbywały się na zasadach wyznaczonych przez zespół sędziowski i omówionych na odprawie o godz. 10.15-10.30.
16. Protesty, co do przebiegu startu i jego wyniku można składać bezpośrednio po zakończeniu danego
biegu w komisji sędziowskiej Robert&Wojciech. O uznaniu lub oddaleniu protestu decyduje nieodwołalnie Komisja Sędziowska.
17. Używamy TYLKO wioseł organizatorów - czyli plastikowo-aluminiowych.

18. Osoby z każdej kategorii pływają tylko w swoich kategoriach wg posiadanych opasek. Możliwe jest posiadanie kilku opasek czyli pływanie w kilku kategoriach. UWAGA: Jedna osoba może pływać w kilku
kategoriach ALE ! Nie może pływać w dwóch osadach W JEDNEJ kategorii. Np. Nie może jeden zawodnik być zgłoszony do np. Amber 1 oraz Amber 2 w kategorii Open lub MIX lub Mix+45.
19. Nieprawidłowości w składzie danej osady w danym biegu wiążą się z:
- ze zmiana jeżeli kontrola zostanie przeprowadzona przed startem,
- walkowerem jeżeli kontrola zostanie przeprowadzona po biegu.

VIII. Nagrody.
1.

Wręczenie nagród i medali nastąpi bezpośrednio po zakończeniu zawodów.

2.

Medale są dla miejsc 1-3 we wszystkich kategoriach.

Przygotował Szef zawodów Robert Mateusiak

