
 

 

 

R e g u l a m i n 
Wyścigu o Puchar  Burmistrza Miasta Malborka 

na łodziach 10 osobowych  
podczas X Długodystansowych Mistrzostw Polski 

 
Konkurencja  FAN 
 

1.Termin : 03.10.2015r. – sobota  
 

2. Uczestnictwo:  
     Załogi FAN    w których  składzie są minimum 2 kobiety  wiosłujące. 
 

3.Miejsce: 
    Rzeka Nogat   w Malborku  ,przystań  OSiR    ul. Parkowa       
 

4.Program: 
     godz. 11. odprawa kapitanów załóg FAN 
     godz. 12. Wyścigi  w kategorii FAN na dystansie  2 600 metrów.  
 

Wyścigi będą się odbywały na czas co 60 sek.  w kolejności wylosowanej . 

 LOSOWANIE: Losowanie torów odbędzie się w dniu 27.09.2015 o godz. 10.00 na przystani MRKS w 

Gdańsku ul. Ołowianka przez Sędziego Głównego.  

 
W kategorii  FAN  prawo startu mają osoby urodzone w roku 2000 i starsze.  
W załodze może startować max 2 zawodników posiadających licencję PFŁS  lub 
Polskiego Związku Kajakowego  ( nie dotyczy sternika i dobosza).  
 

5.Nagrody: 
Puchary za I – III miejsca . 
 

6.Zgłoszenia – warunki udziału: 
   I. Prawo mają załogi które w terminie do 25.09.2015 r.  prześlą zgłoszenie poprzez 
panel zgłaszający „ zgłoś załogę na regaty  lub  e-mailem  poldbf@dragonboat.pl  
 i  opłacą  zgłoszenie do regat.  
 

Do regat zostanie dopuszczonych 9 ZAŁÓG WG. KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ. 
       
     Prawo startu mają załogi które wpłacą do dnia 25.09.2015 opłatę zgłoszeniową w  
      wysokości 300 zł od załogi na na konto nr . 26 2030 0045 1110 0000 0040 4030 

 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Malborku  82-200 Malbork   
Al. W. Polskiego 493 . 

Opłata zgłoszeniowa nie podlega zwrotowi w przypadku nie wystartowania załogi. 
 

7.Inne postanowienia organizacyjne: 
I. Łodzie wraz z wiosłami a także sternika w kat. FAN zapewnia organizator. 
II. Każda załoga składa się z 8-10 osób wiosłujących ( w tym muszą wiosłować  2       
   kobiety) dobosza i sternika (pełnoletni) 
III. Każdy uczestnik regat deklaruje, że jego stan zdrowia nie stanowi                       
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przeciwwskazań do uczestniczenia w regatach oraz, że posiada umiejętność  
pływania umożliwiającą przepłynięcie co najmniej 100 m w ubraniu sportowym . 
Załogi w kategorii Fan muszą  startować w kamizelkach asekuracyjnych które 
zabezpieczy organizator.  

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. Dodatkowe informacje  : Marek Grenda tel. 603 946 890 
 

O R G A N I Z A T O R  
PSZS Malbork 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


