
REGULAMIN 

IV Otwarte Mistrzostwa Gdańska w Smoczych Łodziach 

12.09.2021 roku 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

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

i Sportu Szkolnego (GZSiSS). 

2. Partnerami zawodów jest 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 międzypokoleniowa 

4. Kapitanowie, opiekunowie osad biorących udział w zawodach zobowiązani są dostarczyć 

organizatorowi w dniu zawodów wypełnioną listę zgłoszenia na zawody, zawierającą 

imiona i nazwiska osady wraz z czytelnymi podpisami zawodników w celu oświadczenia 

o starcie na własną odpowiedzialność oraz oświadczenia o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych uniemożliwiających start w imprezie. W przypadku osób niepełnoletnich 

podpis opiekuna osady potwierdzający posiadanie przez niego oświadczeń rodziców lub 

prawnych opiekunów, w których udzielają zgody na udział dziecka lub prawnego 

podopiecznego na udział w zawodach, oświadczenia o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych uniemożliwiających start w imprezie oraz oświadczenia o umiejętności 

pływania pozwalającej przepłynąć dystans 100 m w stroju sportowym. 

5. Opłaty startowe dla poszczególnych osad wynoszą: 

a. Kategoria SPORT MIKST 200m – maksymalnie 9 osad – 200zł 

b. Kategoria JUNIOR MIKST 200m – maksymalnie 6 osad- 100zł 

b. Kategoria SPORT OPEN 200m – maksymalnie 6 osad – 200zł 

c. Kategoria SPORT WOMAN – maksymalnie 6 osad – 200zł   

6. W przerwach pomiędzy wyścigami odbędą się pokazowe wyścigi kajakarskie i SUP 

uczniów SPMS nr 94 w Gdańsku. 

7. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie. 

8. 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 12.09.2021 roku na Zbiorniku Retencyjnym Srebrniki niedaleko 

przystanku PKM Niedźwiednik ul. Słowackiego w Gdańsku 

2. Harmonogram zawodów: 
• Godz. 10:45 – Odprawa Kapitanów wszystkich załóg. 

• Godz. 11:30 – rozpoczęcie regat SPORT MIKST 200 m. i JUNIOR MIKST 200m.  

• Godz. 14:00 – przerwa regeneracyjna 

• Godz. 14:30 – rozpoczęcie regat SPORT OPEN 200 m. oraz SPORT WOMAN 200 m. 
• Godz. 17.30 - dekoracja 

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

4. Pomiędzy regatami odbędą się pokazy kajakarskie. 

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

 

III. UDZIAŁ W ZAWODACH 

1. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

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 (rocznik 2010 i starsi): 

a) w kategorii MIKST wśród wiosłujących muszą być minimum 4 kobiety 

b) w kategorii WOMAN wszystkie osoby wiosłujące składają się z kobiet (dopuszczamy 

sterników i bębniarzy mężczyzn). 

c) W kategorii OPEN osoby wiosłujące, sternicy i bębniarze dowolnej płci. 

 

IV. PRZEBIEG ZAWODÓW 

1. Zawody przeprowadzone są na smoczych łodziach dziesięcioosobowych (10+2) 

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 

08.09.2021 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. Warunkiem udziału jest także dokonanie 

opłaty startowej do dnia 08.09.2021 na konto organizatora: 48 1240 1268 1111 0010 7494 

4153 dodając w tytule przelewu "wpisowe na zawody". 

 
V. 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. 

 

VI. Postanowienia związane z epidemią COVID-19 
1. Prosimy o zabezpieczenie przez drużyny we własnym zakresie wioseł oraz 

kamizelek asekuracyjnych/ratunkowych. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia własnych 

wioseł oraz kamizelek, prosimy o kontakt z organizatorem nie później niż do dnia 09.09.2021 

w celu wypożyczenia na czas regat sprzętu. 

2. Podczas przemieszczania się na terenie regat należy zachować minimum 1,5 m odległości od innych 

uczestników, jeśli nie jest to możliwe należy założyć maseczkę ochronną. 

3. Na terenie regat oraz przy wejściu do toalet będą rozmieszczone płyny do dezynfekcji. 

4. Organizator zapewnia dezynfekcję łodzi oraz wioseł podczas regat. 

5. Kapitan załogi zobowiązany jest do dostarczenia na odprawę oświadczenia epidemicznego o stanie 

zdrowia zawodników drużyny (wypełnionego w dniu regat). 

 

VI. 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 organizacja zgłaszająca. Sternika każda osada zabezpiecza we 

własnym zakresie.  

6. Wszystkie osoby niepełnoletnie obowiązkowo startują w kamizelkach 

asekuracyjnych, które zabezpiecza organizacja zgłaszająca. W związku z epidemią 

koronawirusa dopuszcza się start tylko we własnych kamizelkach asekuracyjnych. Wszystkie 

osoby w osadach JUNIOR MIKST startują w kamizelkach asekuracyjnych (dotyczy także 

osób pełnoletnich!) 

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

8. Każdy uczestnik zawodów oświadcza, 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 regat z niniejszym regulaminem spoczywa na 

kapitanie osady. 

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

kapitanowie/trenerzy. 

13. Ilość załóg uczestniczących w regatach jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

14. Kluby zabezpieczają się we własnym zakresie w namioty/pawilony do przebierania, które 

można postawić w okolicy regat. 

15. Listy zgłoszeń zawodników dostarczają kapitanowie w dniu zawodów na odprawę. Za 

kompletne zgłoszenie uznaje się zgłoszenie ze wszystkimi podpisami zawodników oraz 

kapitana/opiekuna. Obowiązkowe są także oświadczenia od każdego uczestnika! 

Kontakt do organizatora zawodów: 

Grzegorz Kwiatkowski tel. 501 571456, email grzegorz-kwiatkowski@vilogdansk.pl 

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE ZAŁOGI REGAT 

Zgłaszający (nazwa firmy, klubu, instytucji) 

............................................................................................................................................... 

Nazwa osady oraz kategoria: 

……………………………………………………………………………………………… 

Imię i Nazwisko kapitana załogi, adres a-mail i telefon kontaktowy: 

................................................................................................................................................ 

Dane do faktury: 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

mailto:grzegorz-kwiatkowski@vilogdansk.pl


IV Otwarte Mistrzostwa Gdańska w Smoczych Łodziach 

LISTA STARTOWA ZAWODNIKÓW DRUŻYNY 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Lp. IMIĘ NAZWISKO  DATA 
URODZENIA 

RRRR-MM-DD 

Oświadczam, że posiadam umiejętność 

pływania wystarczającą do przepłynięcia 

dystansu 100m  

w ubiorze i jest mi znany stan mojego 

zdrowia, który pozwala na wzięcie udziału w 

zawodach sportowych. Zobowiązuję się do 

przestrzegania regulaminu zawodów. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie 

moich danych osobowych (nazwisko, imiona, rok 

urodzenia) oraz zdjęcia we wszelkich materiałach 

dostępnych publicznie zawierających wyniki z 

zawodów 

C Z Y T E L N Y               P O D P I S 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    

 
*  Oświadczenie: Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, potwierdzam iż w/w 
zawodnicy zgłoszeni do zawodów posiadają aktualną zgodę lekarza na udział w regatach, oraz potwierdzam 
zgodność podpisów.  
* Każda załoga składa się max z 10 osób wiosłujących, sternika i 2 zawodników rezerwowych i dobosza, 
* Zabrania się wsiadania do łódki w stanie nietrzeźwości, w przypadku ujawnienia osób pod wpływem  alkoholu 
załoga może zostać zdyskwalifikowana decyzją sędziego głównego. 

                                                                                                 

  CZYTELNY PODPIS KAPITANA OSADY                         ………………………………………………………………………   

 

 


