REGULAMIN ZAWODÓW
I Mistrzostwa Morsów na Smokach - Wyścigi na Łodziach Smoczych Wrocław 2020
I. Cel imprezy:
Ukazanie walorów rekreacyjnych i sportowych rzeki Odry jako miejsca do aktywnego spędzania
czasu. Promocja rekreacji rodzinnej. Wskrzeszanie turystyki wodniackiej dla wszystkich
mieszkańców Wrocławia i okolic. Promowanie walorów turystycznych miasta Wrocławia dla
przyjezdnych. Pokazanie walorów rekreacyjnych i sportowych miasta Wrocławia.
II. Termin i miejsce zawodów:
Zawody rozpoczynają się w wyznaczoną sobotę 03.10.2020 o godz. 11:00, kanał rzeki Odry,
Bulwar Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu, na odcinku około 250 m. rzeka Odra - woda
płynąca.
III. Odprawa techniczna:
Dla kapitanów drużyn, sędziów i obsługi asekuracyjnej RWR odbędzie się w dniu zawodów
o godz. 10.30- 11.00 przy namiocie biura zawodów.
Rozpoczęcie zawodów godz. 11.00 - Bulwar Xawerego Dunikowskiego okolice Ostrowa
Tumskiego
IV. System rozgrywania zawodów:
1. W zawodach mogą uczestniczyć miłośnicy kajakarstwa i wioślarstwa, reprezentujący
firmy, stowarzyszenia, towarzystwa, kluby, służby mundurowe, uczelnie, osoby
niepełnoletnie reprezentujące szkoły za pisemną zgodą rodziców lub prawnych
opiekunów, trenerów, itp.

2. Do zawodów dopuszcza się osoby posiadające licencje zawodników - łodzi
smoczych wydane przez Polską Federację Łodzi Smoczych lub Polski Związek Kajakowy.
3. Dopuszcza się udział 2 zawodników lub zawodniczek z licencją w składach osad amatorskich,
biorących udział w zawodach.
W zgłoszeniu należy zaznaczyć te osoby, jeśli okaże się, że w osadzie jest więcej zawodników
z licencją, zostanie ona automatycznie zdyskwalifikowana.
4. W każdym biegu biorą udział 2 osady złożone z od 8 do10 zawodników wiosłujących,
bębniarza i sternika.
5. Zawody rozgrywane będą w trzech kategoriach startowych OPEN , MIXT i LEADIES
W kategorii Mixt w osadzie na łodzi muszą być minimum 4 kobiety wiosłujące
W kategorii Leadies w łodzi zasiadają same Panie w ilości od 8 do 10 wiosłujących (w
przypadku braku chętnych konkurencja nie odbędzie się)
W kategorii Open popłyną wszystkie pozostałe osady zgłoszone do startu.
6. Wyścigi rozgrywane są na dystansie ok. 250 metrów na odcinku rzeki Odry
7. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, podpisując przed startem
oświadczenia o umiejętności pływania i dobrym stanie zdrowia w biurze zawodów, co
jednocześnie oznacza akceptację regulaminu zawodów.
8. Przed rozgrywaniem zawodów sędzia dokonuje losowania par startowych
Osada z niższym numerem startowym wsiada na łódkę też z niższym numerem.
9. Łodzie, wiosła i obowiązkowe kamizelki asekuracyjne dostarcza organizator.
Można korzystać z własnych kamizelek, kapoków i wioseł, przeznaczonych do
pływania na łodziach smoczych.
Weryfikacji wioseł w razie konieczności dokonuje sędzia główny zawodów.
10. Na łodzi obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się poleceniom sternika.
11. Zawodnik podczas zawodów może reprezentować tylko jedną osadę w danej kategorii,
dopuszcza się udział jednej osoby w dwóch kategoriach startowych.
12. Zawody będą rozgrywane na trzech etapach oznacza to, że niektóre osady będą się ścigać
dwa, trzy lub cztery razy, w zależności od uzyskanego czasu w pierwszym swoim biegu.
13. Wszystkie osady będą startować wspólnie, a osiągnięte wyniki będą zaliczane do
klasyfikacji generalnej poszczególnych kategorii: Open-Fan , Mixt i Leadies.
V . STARTY
I ETAP jest to wyścig na czas – pary startowe oraz kolejność startowa przypisana zostanie w
drodze losowania: Nr 1- 2 / I bieg , nr. 3-4 / II bieg , 5-6/3 itd. …
II Etap startowy - odbędzie się w parach, które zostaną utworzone na podstawie czasów
osiągniętych w pierwszym etapie. Osady zostaną podzielone na dwie grupy.
Grupę I utworzą osady z czasami od 1. do 8., kwalifikując się do ćwierćfinałów zawodów.
Ćwierćfinały zostaną rozegrane w następujących parach 1-8, 2-7 , 3-6 , 4-5 . Osady, które
uzyskują cztery najlepsze czasy w biegach ćwierćfinałowych, trafią do półfinału.
Czasy pozostałych czterech osad osiągnięte w biegach ćwierćfinałowych będą wyznaczały
starty o miejsca 5-6 i 7-8
Grupę II utworzą osady z czasami od 11. do 16 itd. .
Biegi pocieszenia rozegrane zostaną według miejsc przypadłych w grupie poprzez uzyskane
czasu z pierwszego startu. Starty pocieszenia odbywać się będą parami 9-10 o miejsce 10. , 1112 o miejsce 11., 13-14 o miejsce 13. i 15-16 o miejsce 15., itd. w klasyfikacji generalnej.

III .Etap startowy to biegi półfinałowe i biegi o miejsce 5 - 8
Półfinał rozegrany zostanie ponownie według miejsc wynikających z osiągniętego czasu w
biegu ćwierćfinałowym w parach 1- 4 i 2-3. Zwycięzcy trafiają do finału, a przegrani płyną o
miejsca 3-4.
Osady, które przegrały swoje biegi ćwierćfinałowe zgodnie z osiągniętym czasem, popłyną o
miejsca w parach 5-6 , 7-8.
VI. Etap startowy to biegi finałowe
16. Każda osada musi dopłynąć w okolice startu najpóźniej na 4 minuty przed startem biegu, a
następnie ustawić łodzie na linii startowej.
17. Osady muszą stosować się do komend wydawanych przez sędziego startowego.
18. Start do biegu sygnalizowany jest przez sędziego startera. Komenda startowa to: Ready,
Go (Uwaga, start) z jednoczesnym opuszczeniem flagi startowej lub użyciu sygnału
dźwiękowego.
19. Ruch wiosłem przed komendą startową powoduje falstart. Podwójny falstart powoduje
wykluczenie załogi z dalszego udziału w biegu.
20. Przekroczenie linii mety przez numer startowy, znajdujący się na łodzi, oznacza koniec
wyścigu dla tej osady, pomiaru czasu ( ustawienia na linii startu oraz zatrzymania czasu na
linii mety) ustawia się na skrajny punkt smoczej głowy na łodzi.
21. Warunkiem zaliczenia wyścigu jest przepłynięcie dystansu przez wszystkich zawodników.
VII . Nagrody
1. Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkowy dyplom Mistrzostwa Morsów na Smokach.
2. Dla zwycięzców poszczególnych kategorii przewidziane są puchary, Morsów na Smokach.
3. Dodatkowo zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają medale pamiątkowe Mistrzostwa
Morsów na Smokach.
VIII . Postanowienia końcowe:
1. Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu zawodów.
2. Zwycięzców w poszczególnych kategoriach startowych określi miejsce zdobyte w klasyfikacji
generalnej danej kategorii.
3. Organizator zawodów wraz z sędzią zawodów podejmują ostateczne decyzje w sprawach:
wniesionych ewentualnych protestów i innych, nie objętych tym regulaminem spraw.
3. Decyzje przez nich podjęte są ostateczne i niepodważalne.
4. Pozostałe sprawy nie ujęte w regulaminie ustalane mogą być przed zawodami w biurze
zawodów.
5. Uczestnictwo w zawodach oznacza akceptację w/w regulaminu.
IX . Komisję Sędziów:
Licencjonowanych sędziów kajakarstwa lub wioślarstwa - powołują organizatorzy zawodów

X . Warunki udziału

Prawo startu mają załogi, które w terminie do 4 marca 2020 prześlą zgłoszenie do regat
(na załączonym formularzu zgłoszeniowym).

XI . Regulamin może ulec zmianie w przypadku zgłoszenia się mniejszej ilości osad
startujących. W takim przypadku jego ostateczna wersja zostanie podana do wiadomości
najpóźniej na 2 dni przed zawodami.

