REGULAMIN ZAWODÓW
Nazwa: Mistrzostwa Szkół w smoczych łodziach „Dragony 2017”
Termin: 27 maja 2017 r. (sobota), godz. 10.00 – 14.30
Miejsce: Tor Regatowy Malta, pod trybunami
Zasady rywalizacji:
1. Uczestnicy startują w dwóch kategoriach wiekowych;
- Szkoły Podstawowe;
- Szkoły Gimnazjalne.
2. Uczestnicy startują na łódkach 10 osobowych.
3. Wszyscy uczestnicy obowiązkowo startują w kamizelkach ratunkowych.
4. Regaty odbywają się na dystansie 200m w seriach po 4 osady na czas.
5. Start z napłynięcia na komendę startową „Ready – set – Go” przy czym na słowo GO
uczestnicy zaczynają wiosłować.
6. 8 osad z najlepszymi czasami ze wszystkich przedbiegów w swoich kategoriach
wiekowych awansuje do półfinałów. 4 osady w każdej kategorii z najlepszymi
czasami z półfinałów awansuje do finałów.
7. Każda drużyna schodzi na wodę na około 10 minut przed startem. Przy czym
każda załoga winna się stawić na pomoście na minimum 10 minut przed zejściem
na wodę.
8. Starty odbywają się co 15 minut.
Ze względów bezpieczeństwa - na pomoście (miejsce zejścia na wodę) mogą
znajdować się tylko uczestnicy wychodzący i wchodzący do łodzi.
9. W przypadku zgłoszenia osady do zawodów i nie przybycia na zawody w dniu imprezy
bez wcześniejszego poinformowania organizatorów (drogą mailową do 23.05.2017r.)
konsekwencją będzie brak możliwości zgłoszenia swojego uczestnictwa w zawodach
w 2018 roku.
Nagrody:
– 3 pierwsze drużyny otrzymają puchary i medale oraz nagrody
– nagroda dla zwycięzcy konkursu na najlepiej kibicującą szkołę
– uczestnicy otrzymają grochówkę
Ramowy Plan zawodów:
Odprawa techniczna odbędzie się 27.05.2017 r. o godz. 10.00 – (wydawanie koszulek,
wody, informacji, list startowych itd.)
Przez cały dzień dla wszystkich uczestników oraz rodziców i nauczycieli będą prowadzone
warsztaty fitness.
Pierwszy wyścig przewidziany jest o godz.10.30

Godz. 12.30 – 13.30 – grochówka dla wszystkich uczestników.
Finał ok. godz. 14.00
Uroczyste zakończenie zawodów i wręczenie nagród o godz. 14.30
Sposób przeprowadzenia regat:
Uczestnicy nie ponoszą kosztów finansowych udziału w zawodach.
Organizator regat zabezpiecza łodzie wraz z wyposażeniem oraz sterników, obsługę
ratowniczą zawodów, kamizelki ratunkowe, w których obowiązkowo startują uczestnicy.
Opiekunowie drużyn powinni przynieść na odprawę techniczną zawodów imienne listy
osób startujących.
Uczniowie są ubezpieczeni w ramach ubezpieczenia obowiązującego w szkole.
Dodatkowe atrakcje:
W trakcie zawodów każdy uczestnik ma okazję powiosłować na trenażerach kajakowych
pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerów i instruktorów kajakarstwa.
Organizator: Klub Sportowy Stomil Poznań
Partnerzy: Miasto Poznań, Rada Osiedla Rataje, Urząd Marszałkowski Woj. WLKP.,
Fundacja Banku Zachodniego WBK, Osiedle Młodych
Sponsor główny: CH Galeria Malta
Sponsorzy: Fundacja Sport Support, Coca-Cola, Drukarnia Drukma, Podium Czerwonak
Kontakt:
Maciej Młodzik
Mobile 510 866 354
Email: poznanskiedragony@wp.pl

