REGULAMIN
VII REGAT SMOCZYCH ŁODZI
O PRZECHODNI PUCHAR PREZYDENTA MIASTA PIŁY
07-08 CZERIWEC 2019
Cel imprezy:
1. Promocja zdrowego stylu życia i rozwijanie aktywnych form spędzania wolnego czasu
2. Integracja pracowników zakładów pracy
Organizator
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile
Termin i miejsce:
07-08.06.2019 r. –
Losowanie w dniu 07.06 o godzinie 15:50 Obecność kapitana obowiązkowa
Trening w dniu 07.06 godzina od 16:00 według rozpiski obecność obowiązkowa
Pierwszy start do wyścigu godzina 11:00 dnia 08.06.2019,
Miejsce Pilska Wyspa – Kładka od strony Starostwa,
Dystans do pokonania ok. 500m.
Uczestnicy
Do udziału w zawodach dopuszcza się zawodników nie zgłoszonych w Polskim Związku Towarzystw
Wioślarskich, Polskim Związku Kajakowym i Polskiej Federacji Łodzi Smoczych – karencja min.10 lat
Sposób przeprowadzenia regat:
 Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem. Losowanie grup nastąpi podczas
treningów. Ilość osad ograniczona do 8 decyduje kolejność zgłoszeń,
 System regat – pucharowy, z podziałem na 2 grupy,
 Dystans ok. 500m,
 Skład osady 14 wioślarzy oraz bębniarz, w 16 osobowej ekipie musi byś co najmniej 4 kobiety
+ sternik wyznaczony przez organizatora.
Organizator zapewnia:
 Zwycięska ekipa otrzyma przechodni Puchar Prezydenta Miasta Piły oraz nagrodę pieniężną w
wysokości 1000 zł,
 Sędziów, sterników, łodzie,
 Zabezpieczenie medyczne oraz asekurację ratowników wodnych,
 Wodę do picia,
 Ubezpieczenie NW
Zapisy:
Zgłoszenia do 15 maja 2019r. na adres Karol.leszczynski@mosir.pila.pl Decyduje kolejność zgłoszeń,
ilość miejsc ograniczona do 8.
Warunki uczestnictwa:



Warunkiem uczestnictwa w regatach jest zapoznanie się z ustalonymi zasadami określonymi
w regulaminie i zobowiązanie się do ich przestrzegania potwierdzając własnoręcznym
podpisem na oświadczeniu,
 Organizator nie bierze odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez uczestnika w
trakcie trwania imprezy,
 Uczestnik biorący udział w regatach nie może być w stanie wskazującym na spożycie alkoholu
lub innych środków odurzających.
Obowiązki uczestników:
 Od uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia umożliwiający uprawianie wioślarstwa,
 Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień organizatora,
 Zawodnicy musza posiadać obuwie ochronne oraz strój odpowiedni do udziału w regatach,
 Każdy zawodnik musi podpisać oświadczenie o stanie zdrowia oraz wyrazić zgodę na
upublicznienie wizerunku w mediach.
Obowiązki kapitana:
 Dopilnowanie zawodników do wypisania Oświadczeń o stanie zdrowia,
 Przygotowanie list startowej zawodników i przekazanie jej organizatorowi przed treningiem
Inne sprawy organizacyjne:
 Dojazd do miejsca imprezy we własnym zakresie
 Przyjmowanie uczestników od godziny 10:30, w dniu 8.06
 W kwestiach spornych decydujący głos ma Organizator.

