REGULAMIN
VI Smoczy Turniej Dzielnic Gdańska o Puchar Wrzeszcza Górnego
oraz
Regaty Charytatywne „Nataniel Walcz”
1.Termin: 16 września 2018r. - niedziela
2.Organizator :
Miasto Gdańsk
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 94 (Sporty Wodne)
Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk
3.Cel:
•
•
•
•
•
•
•

Promocja sportu wyścigów łodzi smoczych wśród dzieci , młodzieży i dorosłych
Rewitalizacja i integracja społeczna dzielnic
Promocja sportów wodnych
Zapoznanie z ofertą klas sportów wodnych w SPMS 94 w Gdańsku oraz
Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego
Popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego
Integracja międzypokoleniowa
Cel charytatywny

„U naszego kolegi, wychowanka sekcji smoczych łodzi Gdańskiego Zespołu Schronisk
i Sportu Szkolnego w czerwcu b.r. zdiagnozowano raka kości udowej prawej. Obecnie walczy on
przechodząc chemioterapię w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Czeka go operacja oraz długa i
kosztowna rehabilitacja. A miał razem z nami w lipcu walczyć o medale smoczych Mistrzostw Świata
w Szeged (Węgry). Teraz my chcemy dla niego zorganizować wspaniałe zawody smoczych łodzi.
Walcząc na wodzie między sobą w smoczej rywalizacji pomożemy Natanielowi! Wszystkie opłaty
startowe w kategorii Sport& Fan oraz opłaty startowe i treningowe w kategorii Amator przeznaczymy
w całości na rzecz naszego kolegi!”

4.Miejsce:
Regaty odbędą się na zbiorniku retencyjnym „Srebrniki” przy ulicy Słowackiego w
Gdańsku
5.Program:
16 września 2018r. - niedziela
godz. 10.00- Odprawa Kapitanów Załóg Sport & Fan oraz Amator
godz. 10.30- Rozpoczęcie regat
godz. 13.30- odprawa kapitanów dzielnic, wręczenie medali i pucharów Turnieju
Charytatywnego.
godz. 14.00- Rozpoczęcie Turnieju Dzielnic
godz. 16.00 -Wręczenie medali i pucharów Turnieju Dzielnic
Program regat może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych osad.
Między biegami odbędą się pokazy żeglarskie, wioślarskie i kajakarskie wykonane
przez nauczycieli i uczniów SPMS nr 94 w Gdańsku oraz Gdańskiego Zespołu
Schronisk i Sportu Szkolnego.

6.Konkurencje :
• Smoczy Turniej Charytatywny „Nataniel Walcz”– MIKST 200 m.
[w tej konkurencji dopuszcza się udział wszystkich (rocznik 2007 i starsi),
reprezentujących kluby, instytucje, firmy, zakłady pracy , osady środowiskowe, szkoły
itp. Podział na kategorie Sport, Fan i Amator nastąpi po biegach eliminacyjnych.
Każda załoga może składać się z 20 osób: 10-14 osób wiosłujących , dobosza i sternika i 4
rezerwowych. Wśród wiosłujących muszą być minimum 4 kobiety ]
• VI Smoczy Turniej Dzielnic Gdańska – MIKST 200 m.
[w tej konkurencji dopuszcza się udział wszystkich (rocznik 2007 i starsi),
reprezentujących dzielnice w których mieszkają, uczniowie i pracownicy szkół w
dzielnicach (tylko szkoły podstawowe) oraz najbliżsi członkowie ich rodzin (mama, tata,
siostra, brat, córka, syn) Każda załoga może składać się z 20 osób: 10-14 osób
wiosłujących , dobosza i sternika i 4 rezerwowych. Wśród wiosłujących muszą być
minimum 4 kobiety]. Na prośbę organizator zapewni także dobosza.
Nagrody:
•
•
•

•

Smoczy Turniej Dzielnic|: Puchary i medale za miejsca I-IV ufundowane przez Gdański
Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Regaty Charytatywne kategoria Sport: Puchary i medale za miejsca I-IV ufundowane
przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Regaty Charytatywne kategoria Fan: Puchary i medal za miejsca I-IV ufundowane
przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Regaty Charytatywne kategoria Amator: Puchary i medale za miejsca I-IV ufundowane
przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

8.Warunki udziału :
Prawo startu mają załogi, które w terminie do 11.09.2018 r. prześlą zgłoszenie do regat na
załączonym formularzu na adres e-mail gdańskielwy@wp.pl, potwierdzą to telefonicznie
pod numerem 501571456 oraz opłacą opłaty startowe do 11.09.2018 r.
W Smoczym Turnieju Dzielnic:
• brak opłat startowych
W Turnieju Charytatywnym:
• 400,00zł osady Sport & Fan
• 1000,00zł osady Amator (w tym dwa wcześniejsze treningi pod okiem trenerów i
wychowanków GZSiSS)
Opłaty startowe wpłacamy na specjalnie wydzielone konto MMKS Gdańsk 83 1940 1076
3174 9099 0004 0000 Wszystkie opłaty startowe w kategorii Sport& Fan oraz opłaty startowe
i treningowe w kategorii Amator przeznaczymy w całości na rzecz naszego kolegi!”. Faktury
za opłaty startowe i zajęcia sportowo-rekreacyjne na smoczych łodziach do odebrania w dniu
regat.

7.Inne postanowienia organizacyjne:
I. Łodzie wraz z wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi a także sternika zapewnia
organizator. Można startować tylko na wiosłach organizatora
II. Każda załoga może składać się z 20 osób: 10-14 osób wiosłujących , dobosza i sternika
i 4 rezerwowych. Wśród wiosłujących muszą być minimum 4 kobiety
III Każdy uczestnik regat deklaruje, 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. Obowiązek zapoznania uczestników regat z warunkami uczestnictwa spoczywa na
kapitanie załogi.
VI.W sprawach nie ujętych w regulaminie decydujący głos należy do Sędziego
Głównego regat.
VII. Osady w celu umówienia treningu prosimy o kontakt telefoniczny z trenerem/
nauczycielem GZSiSS oraz ZSO nr6 - Grzegorzem Kwiatkowskim 501571456
VIII. Wszystkie osady startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych, które
zabezpiecza organizator!
IX. Zakaz spożywania napojów alkoholowych pod groźbą dyskwalifikacji i mandatu
karnego
X. Podpisane Listy zawodnicze przynosimy dopiero na odprawę kapitanów na
zawody!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZGŁOSZENIE ZAŁOGI REGAT
Zgłaszający ( nazwa firmy, klubu i dane identyfikacyjne):
...............................................................................................................................................
Nazwa osady oraz kategoria:
………………………………………………………………………………………………
Imię i Nazwisko kapitana załogi, adres a-mail i telefon kontaktowy:
................................................................................................................................................
Dane do wystawienia Faktury:
…………………………………………………………………………………………………

Lista zawodników – NAZWA dzielnicy/ NAZWA Osady/klubu
………………………………………………………………………………….

Nazwisko i imię

L.p

Data urodzenia
rok/miesiąc/dzień
RRRR/MM/DD

Oświadczam ,że stan mojego zdrowia jest
mi znany i nie stanowi przeciwskazań do
udziału w zawodach łodzi smoczych.
Posiadam umiejętność pływania
pozwalającą na przepłynięcie 100 metrów
w stroju sportowym.
Czytelny podpis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Oświadczam , że zawodnicy/uczniowie mają zgodę rodziców na udział w zawodach smoczych łodzi. Oświadczam, że rodzice
potwierdzili, iż stan zdrowia ich dziecka nie stanowi przeciwwskazań do udziału w zawodach smoczych łodzi. Oświadczam, że
rodzice potwierdzili, iż ich dziecko posiada umiejętność pływania pozwalającą na przepłynięcie 100 metrów w stroju sportowym.
PODPIS KAPITANA/Opiekuna

