Regulamin
IV Regaty Smoczych Łodzi FESTIWALU DWÓCH JEZIOR
1. Termin :
14 lipca 2019 r.
2. Organizator :
UKS VICTORIA
3. Uczestnictwo:
Załogi : Ladies, Klubowe, Zakłady pracy, instytucje,
Kategorie i konkurencje: Konkurencja będzie rozegrana przy minimum dwóch załogach
startujących.
Dopuszcza się start drużyn spoza Polski .
4. Miejsce:
Regaty odbędą się na j. Raduń wzdłuż Promenady Gwiazd Wałeckiego Sportu
w Wałczu.
5. Data:
14.07.2019 r. - niedziela
godz. 9:00 - Odprawa Kapitanów Załóg - instrukcje techniczne ( wsiadanie, wysiadanie,
wiosłowanie, zachowanie się na łodzi, program regat )
10.00 - Rozpoczęcie regat
16:00 - Zakończenie regat – dekoracja
6. Program regat:
Godzinowy program regat zostanie przedstawiony Kapitanom drużyn na odprawie.
7. Dystans i zasady rozgrywania regat:
200 m
Regaty rozgrywane są systemem pucharowym, każdy z każdym - w zależności od ilości
zgłoszonych osad, decyzja organizatora na odprawie Kapitanów. Startujące drużyny
rozlosowane będą podczas odprawy Kapitanów. O awansie do wyścigów finałowych
decyduje liczba zwycięstw w poszczególnych wyścigach.
8. Kategorie w których rozgrywane będą regaty
 Ladies (drużyny 8 osobowe)
 Służby mundurowe (pracownicy policji, wojska, straży pożarnej, leśnicy)
 Samorządowcy (pracownicy urzędu miasta, gminy, powiatu oraz radni)
 Firmy i organizacje
 Dzikie drużyny
 Dzieci i młodzież do lat 16

9. Nagrody:
miejsca I-III puchary + medale

10. Pozostałe postanowienia organizacyjne:
I. Łodzie wraz z wiosłami i kamizelkami ,a także sternika zapewnia organizator.
II. Każda załoga składa się z 10 osób wiosłujących , + dobosz + 2 rezerwowych.
III. W kategorii kobiet – 8 wiosłujących + dobosz.
IV.Każdy uczestnik regat deklaruje, że jego stan zdrowia nie stanowi
przeciwwskazań do uczestniczenia w regatach i jest w stanie trzeźwym.
V. Wszystkie załogi muszą startować w kamizelkach asekuracyjnych które
zabezpieczy organizator.
VI.W regatach może brać udział młodzież od 15 roku życia za zgodą prawnych
opiekunów
VII. Obowiązek zapoznania uczestników regat z warunkami uczestnictwa spoczywa
na Kapitanie załogi.
VIII. Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko.
IX. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe.
X. Uczestnicy regat objęci są ubezpieczeniem grupowym od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
XI. Podczas regat spożywanie alkoholu przez zawodników jest zabronione, a
zawodnicy nie przestrzegający zakazu nie zostaną dopuszczeni do regat.
Uwaga: w przypadku uszkodzenia łodzi lub jej części ( głowa, ogon, bęben ) z winy załogi –
sternika - załoga , która spowodowała uszkodzenia ponosi odpowiedzialność finansową za
spowodowane straty materialne.

11. Prawo startu mają załogi które wpłacą do dnia 30.06.2019 r. opłatę zgłoszeniową w
wysokości 10,00 zł na konto organizatora. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
12. Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: smoki@starttime.pl, tel. 600 033 212.
Biuro regat:
UKS Victoria Wałcz
Ul. Chłodna 12
78-600 Wałcz

