
R e g u l a m i n  
 IV Amatorskich Regat Smoczych Łodzi Dni Lidzbarka 2017 

 
1. Termin:  30  lipca 2017 r. (Niedziela), godz. 16:30 
 
2. Organizator:  Burmistrz Lidzbarka 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lidzbarku 
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku 

 
3. Miejsce:  Jezioro Lidzbarskie 
 
4. Uczestnictwo:                                                             
   

W regatach prawo startu mają wszystkie załogi zapisane do dnia  23.07.2017 r. Jako 
załoga rozumiane jest minimum 11 osób (10+bębniarz). W zawodach nie mogą brać 
udziału zawodnicy zrzeszeni lub posiadający licencję Polskiego Związku Smoczych 
Łodzi. Każda załoga otrzyma pakiet startowy składający się z koszulek organizatora w 
których startujący zobowiązani są do noszenia ich przez cały czas zawodów i na 
dekoracji. W zawodach mogą brać udział tylko załogi z miasta i Gminy Lidzbark. 
Zawody przeznaczone są przede wszystkim dla mieszkańców miasta i Gminy 
Lidzbark. W sprawach spornych decyduje organizator. 

 
5. Kategorie: 

Kategoria OPEN na dystansie 200 m, system pucharowy. 
                                            

 Prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy z rocznika 2001 i starsi. 
 Sternika zapewnia organizator. 
 Do każdej konkurencji trzeba zgłosić 10 wiosłujących i 1 bębniarza. Lista 

zawodników startujących w wyścigu musi być dostarczona do Sędziego 
Głównego najpóźniej 1h przed pierwszym startem. R 

 
6. Zgłoszenia 
 
Prawo startu mają załogi, które w terminie do 23.07.2017 r. zapiszą się w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lidzbarku ul. Nowa 10, 13-230 Lidzbark. Załoga która nie 
dokona zgłoszenia w tym terminie nie będzie dopuszczona do regat. Informacja 
telefoniczna: 23/6961262, 608 496 181. 
 
7. Nagrody:  Medale 
  
8. Inne postanowienia organizacyjne: 
 
I. Do regat będą dopuszczone tylko łodzie dostarczone przez organizatora. 
 

II. Wszyscy zawodnicy muszą złożyć oświadczenie, że posiadają umiejętność pływania 
umożliwiającą przepłyniecie co najmniej 100 metrów w wodzie, w ubraniu 
sportowym. Oświadczenie o umiejętności pływania oraz o stanie zdrowia powinno 
być podpisane osobiście, a w przypadku osób niepełnoletnich przez rodziców lub 
prawnych opiekunów. 

 
III. Sędzia główny regat może nakazać obowiązek startu w kamizelkach 



asekuracyjnych, niepełnoletnim lub wszystkim zawodnikom. Kamizelki 
asekuracyjne zabezpiecza 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. 

 
VII. Start zawodnika nie zgłoszonego na liście (do danej konkurencji) powoduje  

dyskwalifikację załogi. 
 

 
Uwaga: w przypadku uszkodzenia łodzi lub jej części ( głowa, ogon, bęben ) z winy 
załogi – to załoga, która spowodowała uszkodzenia ponosi odpowiedzialność 
finansową za spowodowane straty materialne. 
 
 
    O r g a n i z a t o r z y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
Regaty Smoczych Łodzi Dni Lidzbarka 2017, 30 lipca 2017r. 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
imię i nazwisko uczestnika 
 
………………………………………………………………….…………..…………………………………………………………………  
data urodzenia uczestnika  
 
…………………………………………………………….…………………..………………………………………..……………………. 
miejscowość zamieszkania uczestnika  
 
 

Oświadczam, że przepłynę 100 m w wodzie, w ubraniu sportowym oraz, że mój obecny 
stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału oraz  w Regatach Smoczych Łodzi 
organizowanym przez Burmistrza Lidzbarka, które odbędzie się w dniu 30.07.2017 r. 
oraz, że startuję w nim dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.  
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu Regat i 
w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte.  
 

……..……………………………..……………………………………………..……………………….  
Data i czytelny podpis  uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego 

 
*Niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
Regaty Smoczych Łodzi Dni Lidzbarka 2017, 30 lipca 2017r. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
imię i nazwisko uczestnika 
 
………………………………………………………………….…………..…………………………………………………………………  
data urodzenia uczestnika  
 
…………………………………………………………….…………………..………………………………………..……………………. 
miejscowość zamieszkania uczestnika  
 
 

Oświadczam, że przepłynę 100 m w wodzie, w ubraniu sportowym oraz, że mój obecny 
stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału oraz  w Regatach Smoczych Łodzi 
organizowanym przez Burmistrza Lidzbarka, które odbędzie się w dniu 30.07.2017 r. 
oraz, że startuję w nim dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.  
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu Regat i 
w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte. 
 
 

……..……………………………..……………………………………………..……………………….  
Data i czytelny podpis  uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego 



 
*Niepotrzebne skreślić 


