
Regulamin 
 

Wyścigi Smoczych Łodzi na rzece Elbląg 

„Festiwal Krainy Kanału Elbląskiego” 
 

Impreza organizowana w ramach zachowania trwałości projektu „Zintegrowany 
system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” 

 

1. Termin i miejsce:  

30.08.2014, Elbląg, Bulwar Zygmunta Augusta, rzeka Elbląg 

2. Organizatorzy:  

PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu przy współudziale Starostwa Powiatowego 

w Elblągu 

3. Uczestnicy:  

Wyścigi są imprezą amatorską kierowaną dla wszystkich chętnych osób zarówno 

zrzeszonych w klubach sportowych jak i utworzonych na czas zawodów (grupy 

nieformalne, organizacje pozarządowe, przedstawiciele instytucji, przedstawiciele  

samorządów – partnerzy projektu i inni). 

 

4. Program:  

Dnia 30.08.2014  

- godz. 15.45 Zbiórka zawodników przy Tawernie Tortuga (Bulwar Zygmunta Augusta 

w Elblągu) 

- godz. 16.00 Odprawa kapitanów załóg 

- godz. 17.00 Rozpoczęcie wyścigów na rzece Elbląg 

- godz. 20.00 Podsumowanie wyników,  

- godz. 20.30 Ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców 

- godz. 21.00 Oficjalne zakończenie  

 

5. Kategoria i składy osad 

OPEN – 500 m   na łodzi 21 osobowej (dowolna ilość kobiet i mężczyzn) 

 

Do kategorii można zgłosić max. 21 zawodników: załoga powinna składać się z 18-20 

osób dorosłych wiosłujących (minimum. 18) i 1 dobosza. Sternika zapewnia 

organizator. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w zawodach wraz z opiekunami 

dorosłymi. 

 

Dodatkowa konkurencja PRZEPYCHANIE ŁODZI BEZ WIOSEŁ  LUB 

PRZECIĄGANIE LINY NA ŁODZI (konkurencja sierotki Marysi)  

 

6. Nagrody:  

- Puchary i dyplomy za I-III miejsca i imienne certyfikaty uczestnictwa dla każdego 

uczestnika.  



 

7. Warunki udziału:  

Prawo startu mają załogi, które w terminie do 20.08.2014 r. prześlą zgłoszenie (na 

formularzu zgłoszenia) do PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu na e-mail: 

pttk_elblag@wp.pl . Udział w wyścigach jest bezpłatny. Formularz do pobrania na 

stronie pttk_elblag@wp.pl . 

8. Inne postanowienia organizacyjne:  

I.  Wyścigi odbędą się na smoczych łodziach zapewnionych przez organizatora.  

II. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek udziału w kamizelkach asekuracyjnych 

zapewnionych przez organizatora.  

III. Każdy uczestnik wyścigów deklaruje w formularzu zgłoszeniowym, 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.  

IV. Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe. 

V. W przypadku uszkodzenia łodzi lub jej części i wyposażenia (głowa, ogon, bęben) 

załoga, która spowodowała uszkodzenia ponosi odpowiedzialność finansową za 

spowodowane straty materialne.  

VI. Obowiązek zapoznania uczestników wyścigów z warunkami uczestnictwa i 

regulaminem spoczywa na kapitanie załogi. 

VII. Załogi mają obowiązek posiadać jednakowy strój (np. koszulki w jednakowym 

kolorze) ułatwiające ich identyfikację.  

VII. W sprawach nieujętych regulaminem decydujący głos należy do Sędziego 

Głównego.  

 

9. Dodatkowe informacje:  

Agnieszka Banaś Prezes Zarządu PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu 

ul. Krótka 5 Elbląg. Tel. (55) 641 – 12 – 96; 501- 355-844 e-mail: pttk_elblag@wp.pl  
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