Regaty Smoczych Łodzi
o Puchar Rady Osiedla Smukała-Opławiec-Janowo

1. Organizatorzy:
 Rada osiedla Smukała-Opławiec-Janowo,
2. Cel:
 Impreza ma charakter sportowo-rekreacyjno-integracyjny,
 rozpowszechnienie różnych form rekreacji ruchowej,
 promocja Bydgoszczy,
 propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
.
3. Termin, dystanse, trasa, zasady
 15.09.2018, sobota,
 Przystań kajakowa ul. Smukalska 177,
 Rozpoczęcie regat: 11.00, odprawa kierowników ekip 10.15, zakończenie regat 30 min po
ostatnim wyścigu,
 Dystans: 100 m,
 Załoga w smoczej łodzi liczy minimum 8 osób lub maksymalnie 10 osób wiosłujących + 1
bębniarz nadający tempo wiosłującym + 1 sternik
 Do zawodów można zgłosić maksymalnie dwóch rezerwowych,
 Sternik jest zapewniony przez organizatora.
 Udział w wyścigu bębniarza nie jest obowiązkowy
 Start do wyścigu po komendzie „ready, set, go”
 W przypadku falstartu następuje powtórka startu, drugi falstart oznacza dyskwalifikację z
wyścigu,
 Start odbywa się w momencie kiedy łodzie stoją w miejscu
 W jednym wyścigu rywalizują bezpośrednio ze sobą dwie załogi
 System zawodów zostanie stworzony po zakończeniu zapisów – LICZBA MIEJSC
OGRANICZONA. Decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania opłaty startowej.
 Losowanie grup odbędzie się 11.09.2018
4. Zgłoszenia i odprawa :

Zgłoszenia do konkurencji należy wysłać na adres: muchacanoe17@vp.pl na karcie
zgłoszeniowej ( w załączniku),

Odprawa techniczna w dniu 15.09.2018 r. godz. 10.15

Szczegółowy program regat kierownicy ekip otrzymają pocztą elektroniczną
i przed rozpoczęciem odprawy.
TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 09.09.2018r. do godz. 24:00

4. Warunki uczestnictwa:
 W zawodach mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 Osoby startujące w zawodach jednocześnie oświadczają, że:
- posiadają umiejętność pływania,
- posiadają dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach,
- wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
- wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu
wideo wizerunku, udzielając tym samym organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie
utrwalonego wizerunku.
5. Organizator zapewnia:
 smocze łodzie z pełnym wyposażeniem /wiosła, kapoki/,
 sterników i obsługę organizacyjno-sportową
 sprzęt ratowniczy i obsługę ratownika,
 obsługę instruktorów i trenerów podczas wyścigów,
 zaplecze sanitarne,
6. Porządek i bezpieczeństwo
Uczestnicy, a także publiczność i kibice oraz osoby trzecie znajdujące się na terenie, na którym
odbędzie się wyścig zobowiązane są do przestrzegania zasad porządku i bezpieczeństwa ustalonych
przez organizatora, w tym:
a. Nie przekraczania zabezpieczeń ustawionych na trasie wyścigu jak i w przystani kajakowej,
b. Nie wchodzenia do miejsc zarezerwowanych dla osób obsługujących imprezę
Organizator ma prawo:
- usunąć z terenu przystani kajakowej, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny,
przebieg imprezy lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
- nie dopuścić do wyścigu osób wobec których występuje podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu,
narkotyków lub innych środków odurzających
Organizator zapewnia opiekę medyczną na terenie imprezy w czasie jej trwania i po jej zakończeniu.
7. Nagrody
Dla zwycięzców: puchary i medale.
W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z Panem Wiesławem Ruczyńskim:
tel. 605656615

 ORGANIZATOR ZAPEWNIA CIEPŁY POSIŁEK WSZYSTKIM UCZESTNIKOM
REGAT.

