REGULAMIN
V Wyścigi Smoczych Łodzi na rzece Elbląg
XIII Elbląskie Święto Chleba
01 września 2018

1. Termin i miejsce:
01.09.2018, Elbląg, Bulwar Zygmunta Augusta
2. Organizatorzy:
Klub Turystyki Kajakowej PTTK Druzno Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu
3. Współorganizatorzy/partnerzy:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, Klub Sportowy „Olimpia”, Pub „Malwa”, Hotel
Elbląg, Biuro Atrakcji Turystycznych „Ilfing”
4. Cel
- impreza o charakterze sportowo-rekreacyjno-integracyjnym
- upowszechnianie aktywności ruchowej
- upowszechnianie nowych form kultury fizycznej
- promocja sportów wodnych
- promocja miasta Elbląga jako mecenasa programów sportowych
5. Uczestnicy:
Warunki udziału:
Do kategorii można zgłosić max. 19 zawodników: załoga powinna składać się z 16-18
wiosłujących (minimum 16) i 1 dobosza (sternika zapewnia organizator).
Wyścigi są imprezą amatorską kierowaną dla wszystkich chętnych zrzeszonych w drużynach
utworzonych na czas zawodów (grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, przedstawiciele
instytucji i mediów etc.). Drużyny zawodowe nie mogą brać udziału w wyścigach.
6. Program 01.09.2018
- godz. 9.45 Zbiórka zawodników przy Pubie Malwa (po lewej stronie od mostu Niskiego)
- godz. 10.00 Odprawa kapitanów załóg
- godz. 11.00 Rozpoczęcie wyścigów
- godz. 15.30 Podsumowanie wyników,
- godz. 16.00 Ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców i oficjalne zakończenie (w Pubie
„Malwa”).
7. Kategoria i składy osad
OPEN – 500 m na łodzi 20 osobowej (dowolna ilość kobiet i mężczyzn)
8. Nagrody:
- puchary, medale i dyplomy za I-III miejsca
- imienne certyfikaty uczestnictwa dla każdego uczestnika, pamiątkowe znaczki
9. Warunki udziału:
Prawo startu mają załogi, które w terminie do 25.08.2018 r. prześlą wypełniony i podpisany
formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami zawodników do PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej
w Elblągu na e-mail: pttk_elblag@wp.pl .Udział w wyścigach jest bezpłatny.

10. Inne postanowienia organizacyjne:
 Wyścigi odbędą się na smoczych łodziach zapewnionych przez organizatora
 Wszyscy zawodnicy mają obowiązek udziału w kamizelkach asekuracyjnych
(kamizelki zapewnia organizator)
 Każdy uczestnik wyścigów pisemnie deklaruje, że jego stan zdrowia nie stanowi
przeciwwskazań do uczestniczenia w wyścigach
 Liczba załóg jest ograniczona obowiązuje kolejność zgłoszeń
 Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe. Uczestnicy
ubezpieczają się we własnym zakresie.
 Obowiązek zapoznania uczestników regat z warunkami uczestnictwa spoczywa na
kapitanie załogi.
 W przypadku uszkodzenia łodzi lub jej części i wyposażenia (głowa, ogon, bęben) z
winy załogi, załoga, która spowodowała uszkodzenia ponosi odpowiedzialność
finansową za spowodowane straty materialne.
 Załogi powinny posiadać jednakowy strój (np. koszulki) ułatwiające ich identyfikację.
 W sprawach nieujętych regulaminem decydujący głos należy do Sędziego Głównego i
mają zastosowanie regulaminy zawodów PZKaj i PFSŁ
 Zgłoszenie do zawodów jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania Regulaminu
zawodów.
 Z chwilą dokonania zgłoszenia do zawodów zawodnik/przedstawiciel ustawowy
uczestnika wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika poprzez
zamieszczenie zdjęć na stronach internetowych organizatorów oraz w lokalnej prasie
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe
 Start odbywa się w momencie kiedy łodzie stoją w miejscu po komendzie start
 W jednym wyścigu rywalizują bezpośrednio ze sobą dwie załogi
Osoby startujące w zawodach jednocześnie oświadczają że
- zapoznały się z regulaminem imprezy
- posiadają umiejętność pływania
- posiadają dobry stan zdrowia
- wyrażają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku udzielając tym samym organizatorom
nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku
11. Dodatkowe informacje:
PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu, ul. Krótka 5 Elbląg. Tel. (55) 641 – 12 – 96
e-mail: pttk_elblag@wp.pl

Zrealizowano przy współudziale finansowym samorządu Miasta Elbląg

