
R e g u l a m i n  
IX Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów  

 
1. Termin:  22 – 23  czerwiec 2013 r. 
 
2. Organizator:  Polska Federacja Łodzi Smoczych 

Polski Związek Kajakowy  
 
3. Miejsce:  Tor regatowy „Brdyujściu” w Bydgoszczy 
 
4. Uczestnictwo:  Po raz pierwszy w historii „polskich smoczych łodzi „ są                            
                              organizowane  wspólne Mistrzostwa Polski Polskiego Związku 
                               Kajakowego i Polskiej Federacji Łodzi Smoczych 

a. W Mistrzostwach Polski prawo startu mają załogi reprezentujące kluby będące 
członkami Polskiej Federacji Łodzi Smoczych lub Polskiego Związku 
Kajakowego. 

 
 
5. Kategorie i konkurencje: 
 

Seniorzy  – Kategoria   OPEN     na dystansie    200  i  500 metrów 
      MIKST    na dystansie     200  i  500 metrów   

(MIKST - minimum 8 maksymalnie 12 kobiet wiosłujących w załodze) 
 

• prawo startu w kategorii seniorów mają osoby  urodzone w 1997       
roku i starsi (dotyczy wiosłujących i dobosza)sternik pełnoletni. 

       
    Juniorzy  – Kategoria OPEN       na dystansie 200 i 500 metrów.  
                                            

• Prawo startu w kategorii juniorów mają zawodniczki i zawodnicy urodzeni w 
latach 1995 -1999 (dotyczy wiosłujących i dobosza) 

• Sternikiem musi  być osoba pełnoletnia  
• Do każdej konkurencji można zgłosić max. 25 zawodników: załoga składa się z 

(minimum 18) 18-20 wiosłujących, 1 dobosza, 1 sternika, 3 rezerwowych.(można 
dokonać zmiany zawodnika rezerwowego na podstawowego pomiędzy biegami 
danej konkurencji). 

• Lista zawodników startujących w danej konkurencji na dystansie musi być 
dostarczona do Sędziego Głównego na 30 minut przed pierwszym startem danej 
konkurencji.  

 



6. Zgłoszenia  
 
    Zgłoszenia należy nadsyłać faksem na nr 58 762 16 36 
    lub e-mailem na adres poldbf@dragonboat.pl  na załączonym druku.  
     
   w terminie do dnia 18.06.2013 do godziny 15:00 
    Załoga która nie dokona zgłoszenia w tym terminie nie będzie dopuszczona do regat. 
 
7. Opłaty 
 
    Prawo startu mają załogi które wniosą opłatę startową wysokości: 

- opłata za zawodniczkę/zawodnika w kategorii seniorów 35  zł. od osoby 
- opłata za zawodnika startującego w kategorii juniorów    20 zł. od osoby.  

 
Wadium za protest 300 zł. Wadium za odwołanie 300 zł. 
 
 
Opłaty startowe należy wpłacić przelewem na konto: 
 
Polska Federacja Łodzi Smoczych 
80- 557  Gdańsk ul. Załogowa  1 
 
numer konta 62 1440 1345 0000 0000 0226 2606 
 
opłaty należy dokonać do dnia 18.06.2013 i posiadać na regatach potwierdzenie wpłaty 
z banku lub poczty.  
 
8. Nagrody:   
 

Medale za I - III miejsce 
 
Konkurencja dochodzi do skutku przy minimum 4 załogach  startujących  

 
9. Inne postanowienia organizacyjne: 
 
I.  

1. Załogi startują na własnych wiosłach ( zgodnych z wymiarami IDBF )  
2. Do regat będą dopuszczone tylko łodzie dostarczone przez organizatora 
3. Każda załoga musi posiadać swojego sternika. 

 
II. 

1. Wszyscy zawodnicy musz ą posiada ć licencj ę zawodnicz ą, aktualne badania 
lekarskie i by ć ubezpieczeni przez klub. 

 
2. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać kartę pływacką lub składają oświadczenie że 

posiadają umiejętność pływania umożliwiającą przepłyniecie co najmniej 100 
metrów w ubraniu sportowym. Oświadczenie o umiejętności pływania 
niepełnoletnich powinno być podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów. 



 
3. Zawodnicy muszą być ubezpieczeni (zgłaszający składa oświadczenie że 

zawodnicy są ubezpieczeni przez klub) 
 

4. Organizacja zgłaszająca składa oświadczenie że zgłoszeni niepełnoletni 
posiadają zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na uprawianie i startowanie w 
regatach łodzi smoczych 

 
III. Sędzia główny regat mo że nakazać obowi ązek startu w kamizelkach 

asekuracyjnych,  niepełnoletnim lub wszystkim zawodnikom ( złe warun ki 
atmosferyczne). Kamizelki asekuracyjne zabezpiecza organizacja zgłaszaj ąca 
załog ę.  

IV. Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko.   
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe. 

V.   Obowiązek zapoznania uczestników regat z warunkami uczestnictwa spoczywa na 
kapitanie załogi. 

VI. W sprawach nie ujętych w regulaminie decydujący głos należy do sędziego 
Głównego i mają zastosowanie regulaminy Zawodów PFŁS. 

VII. Każdy uczestnik regat musi posiadać przy wsiadaniu do łodzi aktualną licencję 
Polskiej Federacji Łodzi Smoczych  lub Polskiego Zwi ązku Kajakowego  ( bez 
licencji zawodnik nie zostanie dopuszczony do startu) . 

 
• Nie posiadanie przez zawodnika licencji podczas kontroli wyścigu przed lub po 

wyścigu powoduje dyskwalifikację załogi w której startował. 
• Start zawodnika nie zgłoszonego na li ście (do danej konkurencji) powoduje 

dyskwalifikacje załogi w danej konkurencji . 
 

Uwaga: w przypadku uszkodzenia łodzi lub jej cz ęści ( głowa, ogon, b ęben ) z 
winy załogi – sternika to klub którego załoga spowo dowała uszkodzenia ponosi 
odpowiedzialno ść finansow ą za spowodowane straty materialne. 
 
 
10. Program regat ; 
 
     22.06.2013   godz. 11.00  odprawa kapitanów za łóg 
                           godz. 11.30  otwarcie Mi strzostw Polski  
                          godz. 12.00   Senior MIKST     500 m. 
                                                Junior OPEN      500 m.                        

                      godz. 14.30  Senior OPEN      500 m. 
 
23.06.2013    godz.  10.30   Senior MIKST     200 m                          
              Junior OPEN       200 m 
                                Senior OPEN      200 m 
 

• Po zakończeniu konkurencji MIKST  b ędzie 60 minut przerwy do konkurencji 
OPEN 

 



� Jeżeli w konkurencji będzie tyle załóg ile organizator zabezpieczy łodzi będą 
rozegrane 3 rundy pkt. Powyżej wyścigi eliminacyjne. 

� Zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej załogi w danej konkurencji.(dotyczy 
klubów wystawiających w danej konkurencji więcej załóg) 

� Załoga musi posiadać podczas wyścigu i dekoracji równe stroje (koszulki) 
dopuszcza się w załogach MIKST     koszulki innego koloru dla  kobiet . 

� W przypadku wyścigów eliminacyjnych, w zależności od ilości eliminacji 2 lub 3 
załogi będą rozstawione wg. rankingu Pucharu Polski po regatach w Chełmnie . 

 
 
Program regat zostanie dostarczony na odprawie. Na którą należy dostarczyć 
dokumentację startujących zawodników. (listy są do pobrania ze strony PZKaj i PFŁŚ . 
Listy zawodników powinny być napisane komputerowo lub czytelnie drukowanymi 
literami.  
 
Różne. 
Uczestnicy mają możliwość noclegów pod własnym namiotem uczestnika na terenie  
toru regatowego  oraz zamówienia wyżywienia na torze  po uzgodnieniu z Panem 
Grzegorzem Arendtem   tel. 880 342 261 
 
 
    O r g a n i z a t o r z y  
      
 
 



Zgłoszenie Załogi do Mistrzostw Polski Łodzi Smoczy ch 
w dniach 22-23.06.2013 r. 

 
 
 
 

Kategoria  Dystans 200 Dystans 500 
Senior OPEN * * 
Senior MIKST * * 

JUNIOR OPEN * * 
 
 
 

 
*   wstawić ilość załóg zgłoszonych  
 
Zgłaszający (nazwa klubu zakładu i dane identyfikacyjne do wystawienia rachunku ) 
 
 
.................................................................................... 
 
 
.................................................................................... 
 
 
Imię i Nazwisko Kapitana załogi ................................................ 
 
telefon ................................... 
 
Data zapłaty startowego ................................... 
 
 
 
………….........................        .......................................... 
nazwisko zgłaszającego   podpis osoby zgłaszającej upoważnionej z ramienia klubu.                            
                  
                     
 


