
 

 

 

REGULAMIN 

Otwarte Mistrzostwa Gdańska Szkół w Wyścigach Smoczych Łodzi 

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem zawodów w wyścigach smoczych łodzi jest Gdański Zespół Schronisk  

i Sportu Szkolnego (GZSiSS). 

2. Partnerami zawodów są: Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 94  

w Gdańsku oraz Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy „ Gdańskie Lwy”. 

3. Celem zawodów jest popularyzacja sportu wyścigów smoczych łodzi wśród dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych na terenie miasta Gdańska, popularyzacja aktywnego 

spędzania wolnego czasu i integracja mieszkańców różnych dzielnic Gdańska. 

4. Wszyscy biorący udział w zawodach zobowiązani są dostarczyć organizatorowi, 

najpóźniej do  dnia  rozpoczęcia  zawodów,  oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o 

zgodzie na start oraz oświadczenie o braku medycznych przeciwskazań do udziału  

w zawodach. 

5. Udział w zawodach jest bezpłatny. 

6. Kategorie: 

• OPEN rocznik 2003 i młodsi”– 200 m. (mogą wiosłować  dziewczęta i chłopcy, 

bęben- dowolnie) 

• WOMEN rocznik 2003 i młodsi - 200 m. (mogą wiosłować tylko dziewczęta, 

bęben- dziewczęta) 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, nieszczęśliwe 

wypadki uczestników zawodów oraz za rzeczy osobiste zawodników pozostawione bez 

opieki. 

 
II TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

1. Zawody odbędą się na terenie Przystani Młodzieżowego Centrum Sportów Wodnych przy 

Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku, ul. Siennicka 5 w dniu 3 czerwca 2019 r. 

2. Akwen na którym odbędą się bezpośrednio regaty: Martwa Wisła na odcinku pomiędzy 

Mostem Siennickim a Mostem Wantowym im. Jana Pawła II. 

3. Harmonogram zawodów: 

• godz.  9.00 – przyjmowanie zgłoszonych osad szkolnych, 

• godz.  9.30 – odprawa Nauczycieli, 

• godz.  10.00 –rozpoczęcie regat OPEN i WOMAN rocznik 2003 i młodsi, 

• godz.  13.00 – wręczenie medali i pucharów,  

4. Program regat może ulec zmianie w zależności od ilości osad i przebiegu rywalizacji. 

5. Pomiędzy regatami odbędą się pokazy żeglarskie, wioślarskie i kajakarskie. 

6. Wszystkie konkurencje będą się odbywać na łodziach dziesięcioosobowych (10+2). 

 

UDZIAŁ W ZAWODACH 

1. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc w zawodach jest 

ograniczona. 

2. Przystąpienie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

3. Każda załoga może składać się z 14 osób: 6-10 osób wiosłujących, dobosza i sternika oraz  

2 osoby rezerwowe. 

 

 



 

III PRZEBIEG ZAWODÓW 

1. Zawody przeprowadzone są na smoczych łodziach zapewnionych przez Organizatora, 

2. Szczegółowy przebieg zawodów zostanie podany w komunikacie na odprawie kapitanów 

bezpośrednio przed startem regat. 

3. Sędzia Główny jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg zawodów i ma głos 

rozstrzygający w kwestiach spornych. 

4. Warunkiem udziału w regatach jest zgłoszenie drużyny, która w terminie do dnia 

28.05.2019 r. prześle zgłoszenie do regat na załączonym formularzu na adres poczty 

elektronicznej grzegorz-kwiatkowski@vilogdansk.pl, a także potwierdzi telefonicznie 

zgłoszenie pod numerem telefonu 501 571 456. 

 

IV WYNIKI I NAGRODY 

1. Po zakończeniu zawodów sędzia główny sporządza protokół z zawodów. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wyników na swoich stronach 

internetowych i przekazania ich mediom. 

3. Nagrody: 

• Puchary za miejsca I-IV w każdej kategorii ufundowane przez Gdański Zespół 

Schronisk i Sportu Szkolnego. 

• Medale za miejsca I-III w każdej kategorii ufundowane przez Gdański Zespół 

Schronisk i Sportu Szkolnego. 

• Dodatkowe trofea i nagrody ufundowane przez Partnerów zawodów. 

4. Dekoracja odbędzie się po zakończeniu dnia zawodów. 

 
V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny 

zawodów. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 

3. Podczas zawodów organizator zapewni obsadę ratowników, sędziów, służb 

medycznych i technicznych czuwających nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem 

zawodów i funkcjonowaniem obiektu. 

4. Organizator zapewnia sobie prawo do rozpowszechniania wizerunku uczestników 

zawodów w materiałach fotograficznych i filmowych do celów promocyjnych.  

Chęć przystąpienia do zawodów jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na powyższe. 

5. Wiosła zabezpiecza organizator. Organizator dopuszcza możliwość startu w zawodach 

na własnych wiosłach. 

6. Wszystkie osady startujące w regatach obowiązkowo startują w kamizelkach 

asekuracyjnych, które zabezpiecza Organizator zawodów. Dopuszcza się start  

we własnych kamizelkach asekuracyjnych. 

7. Każdy uczestnik może w tej samej kategorii reprezentować tylko jedną drużynę. 

8. Każdy uczestnik zawodów deklaruje, że jego stan zdrowia nie stanowi przeciwwskazań 

do uczestniczenia w regatach oraz, że posiada umiejętność pływania umożliwiającą 

przepłynięcie co najmniej 100 metrów w ubraniu sportowym. 

9. Uczestnicy biorą udział w regatach na  własną odpowiedzialność i ryzyko.  Organizator  

nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe. 

10. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać przy sobie ważne legitymacja szkolne, dowód 

osobisty. W przypadku kontroli tożsamości uczestnika brak w/w dokumentów oznacza 

dyskwalifikację całej drużyny. 

11. Obowiązek zapoznania uczestników zawodów z postanowieniami niniejszego 
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regulaminu spoczywa na opiekunie. 

12. Za zachowanie na obiekcie przystani w trakcie zawodów odpowiedzialność ponoszą 

opiekunowie grupy. 

13. Ilość     załóg     uczestniczących     w      zawodach      jest      ograniczona.     Decyduje 

termin dokonania zgłoszenia. Listy zawodników opiekunowie dostarczają 

Organizatorowi w dniu zawodów na odprawę. 

14. W celu organizacji treningu szkolnego informacji udziela  trener/ nauczyciel GZSiSS - 

Grzegorz Kwiatkowski. 

 

 

Kontakt: 

Grzegorz Kwiatkowski tel. 501 571 456, e-mail: grzegorz-kwiatkowski@vilogdansk.pl
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