REGULAMIN ZAWODÓW
Nazwa: Mistrzostwa smoczych łodzi „Dragony 2017”
Termin: 27 maja 2017 r. (sobota)
Miejsce: Tor Regatowy Malta, pod trybunami
I. Uczestnictwo:
Zaproszone załogi klubowe i zakładów pracy.
II. Cel imprezy:
- pokazanie atrakcyjnego sposobu na spędzenie czasu wolnego w gronie przyjaciół,
- upowszechnianie nawyku aktywności ruchowej,
- promowanie nowych form kultury fizycznej,
- promocja sportów wodnych.
III. Konkurencje:
Zawody rozgrywane będą w 3 kategoriach:
1. FAN – konkurencja dla amatorów nie zrzeszonych w klubach i związku (firmy, instytucje)
2. SPORT – konkurencja dla wszystkich chętnych (bez ograniczeń)
3. Sport MIX – osada składa się z minimum 8 osób, w tym minimum 4 kobiety wiosłujące
IV. Zasady rywalizacji:
1. Uczestnicy startują na łódkach 10 osobowych.
2. Minimalna liczba osób wiosłujących w osadzie – 8 osób
3. Wszyscy uczestnicy obowiązkowo startują w kamizelkach ratunkowych.
4. W kategorii FAN sterników zapewnia organizator. W pozostałych kategoriach Sport i MIX
osady mogą mieć własnego sternika.
5. Regaty odbywają się na dystansie 200m w seriach po 4 osady na czas.
6. Start z napłynięcia na komendę startową „Ready – set – Go” przy czym na słowo GO
uczestnicy zaczynają wiosłować.
7. 8 osad z najlepszymi czasami ze wszystkich przedbiegów w swoich kategoriach awansuje
do półfinałów. 4 osady w każdej kategorii z najlepszymi czasami z półfinałów awansuje do
finałów.
8. Każda drużyna schodzi na wodę na około 10 minut przed startem. Przy czym każda załoga
winna się stawić na pomoście na minimum 10 minut przed zejściem na wodę.
9. Starty odbywają się co 15 minut.
10. Ze względów bezpieczeństwa - na pomoście (miejsce zejścia na wodę) mogą znajdować się
tylko uczestnicy wychodzący i wchodzący do łodzi.
V. Uczestnictwo i zgłoszenia:
1. Ilość osad Ograniczona. Maksymalna ilość w każdej kategorii - 12 osad.
2. Konkurencja dojdzie do skutku przy zgłoszeniu min. 4 osad w danej konkurencji.
3. Zawodnik może brać udział w kilku konkurencjach pod warunkiem zapisów regulaminu pkt. I.
4. W wyścigach biorą udział osady zgłoszone w wyznaczonym terminie, które dokonają opłaty
startowej w:
- wysokości 300 zł od osady (płatne do 30.04.2017 r.),
- wysokości 400 zł od osady (płatne od 1.05.2017 r.).
Zgłoszenia według załącznika nr 1 przyjmowane są do 12.05.2017 r. mailem:
poznanskiedragony@wp.pl a uzupełnioną i podpisaną listę uczestników dostarczyć w dniu
zawodów przy odprawie kapitanów drużyn.
5. W ramach pakietu startowego każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę oraz butelkę
wody.
6. Kontakt osady z organizatorem poprzez kapitana osady.
7. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty należy dokonać na konto klubu KS Stomil Poznań w terminie maksymalnie do 15.05.2017r.
KS Stomil, ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań, nr konta 64 1240 6524 1111 0010 6313 8916
z dopiskiem Poznańskie Dragony 2017 oraz Nazwa Drużyny
Nagrody:
3 najlepsze drużyny w każdej kategorii otrzymają puchary i medale oraz nagrody. Pozostałe zespoły
otrzymają dyplomy.
Ramowy Plan zawodów (27.05.2017 r.):
godz. 13.30 - Odprawa techniczna
Przez cały dzień dla wszystkich uczestników będą prowadzone warsztaty fitness.
godz.14.30 - Pierwszy wyścig
Godz. 15.30 – 16.00 – grochówka dla wszystkich uczestników.
godz. 17.00 – Finał
Uroczyste zakończenie zawodów i wręczenie nagród o godz. 17.15
Postanowienia organizacyjne:
1. Organizator regat zabezpiecza łodzie wraz z wyposażeniem oraz sterników, obsługę ratowniczą
zawodów, kamizelki ratunkowe, w których obowiązkowo startują uczestnicy.
2. Opiekunowie drużyn powinni przynieść na odprawę techniczną zawodów imienne listy osób
startujących.
3. Organizator w trakcie zawodów zapewnia 1 posiłek regeneracyjny dla każdego zgłoszonego
uczestnika.
4. Obowiązek zapoznania uczestników regat z warunkami uczestnictwa spoczywa na
zgłaszającym załogę.
5. Każdy uczestnik regat deklaruje, że jego stan zdrowia nie stanowi przeciwwskazań do
uczestniczenia w regatach oraz, że posiada umiejętność pływania umożliwiającą przepłynięcie
co najmniej 100 m w ubraniu sportowym.
6. Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe.
7. Podczas regat spożywanie alkoholu jest zabronione, a uczestnicy nie przestrzegający zakazu
nie zostaną dopuszczeni do regat lub z nich usunięci i skreśleni z list startowych.
8. Sędziami zawodów są sędziowie posiadający licencje Polskiego Związku Kajakowego i do
nich należą ostateczne decyzje.
Dodatkowe atrakcje:
W trakcie zawodów każdy uczestnik ma okazję powiosłować na trenażerach kajakowych pod okiem
wykwalifikowanej kadry trenerów i instruktorów kajakarstwa.
Organizator: Klub Sportowy Stomil Poznań;
Partnerzy: Miasto Poznań, Rada Osiedla Rataje, Fundacja Banku Zachodniego WBK, Osiedle
Młodych
Sponsor główny: CH Galeria Malta
Sponsorzy: Fundacja Sport Support, Coca-Cola, Drukarnia Drukma, Podium Czerwonak
Kontakt:
Maciej Młodzik
Mobile 510 866 354
Email: poznanskiedragony@wp.pl

