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REGULAMIN ZAWODÓW NA ŁODZIACH SMOCZYCH
VII Tumski Cup 2016
1. Cel imprezy
a. Ukazanie walorów rekreacyjnych i sportowych Odry jako miejsca do aktywnego spędzania czasu.
b. Promocja rekreacji rodzinnej.
c. Wskrzeszanie turystyki wodniackiej dla wszystkich mieszkańców Wrocławia i okolic.
2. Termin i miejsce zawodów
a. Zawody rozpoczynają się w wyznaczoną sobotę 18.06.2016 o godz. 11:00 na kanale Odry od mostu
Tumskiego do Barki Tumskiej, na odcinku około 200 m.
3. Odprawa techniczna
a. Kapitanowie drużyn, sędziowie, organizatorzy i obsługa asekuracyjna RWR będą obecni na odprawie
technicznej w dniu zawodów o godz.10.15- 10.30 na Barce Tumskiej.
4. System rozgrywania zawodów
a. W zawodach wystartować mogą osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko z pisemną
zgodą prawnego opiekuna
b. W każdej drużynie nie startującej w kategorii sport dopuszcza się udział maksymalnie dwóch zawodników
z licencją wydawaną przez Polską Federację Łodzi Smoczych lub PZKaj .W zgłoszeniu należy zaznaczyć
osoby, które posiadają aktualną licencję sportową na sezon 2015 / 2016.
c. Jeżeli ilość osób z licencją sportową w drużynie przekroczy dozwolone maksimum, drużyna automatycznie
zostaje przeniesiona do kategorii sport.
d. W przypadku zgłoszenia przynajmniej 3 drużyn żeńskich, powstanie oddzielna
kategoria dla Pań.
e. Wszystkie osady (kat.) będą startować wspólnie, a osiągnięty najlepszy czas podczas zawodów zaliczony
zostanie do poszczególnych kategorii: Sport , Fan Open i Fan Mixt.
f.

W przypadku kat. Fan Mixt w drużynie na łodzi muszą być minimum 4 kobiety.
Pozostałe składy drużyn zostaną przypisane do kat. startowej Fun Open.

g. W każdym biegu biorą udział dwie drużyny złożone z minimum ośmiu a maksymalnie dziesięciu
zawodników wiosłujących oraz bębniarza i sternika.
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h. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, podpisując przed startem oświadczenia
o umiejętności pływania i dobrym stanie zdrowia.
i.

W wypadku braku sternika w drużynie, takowy zostanie wylosowany przez sędziego.

j.

Każda drużyna otrzyma numer wylosowany przez sędziego.

k. Łodzie, wiosła i obowiązkowe kamizelki asekuracyjne dostarcza organizator. Korzystanie z
własnych kamizelek, kapoków i wioseł wymaga uprzedniej weryfikacji przez głównego sędziego zawodów.
l.

Na łodzi obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się poleceniom wydawanym przez
sternika.

m. Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę podczas zawodów.
n. Zawody będą rozgrywane na trzech etapach.
o. Wyścigi rozgrywane są na dystansie ok. 200 metrów na odcinku Odry od Mostu Tumskiego do Barki
Tumskiej na wodzie płynącej.

5. STARTY
a. Pary startowe oraz kolejność startowa przypisana zostanie w drodze losowania: nr 1- 2 / I bieg , nr. 3-4 / II
bieg , 5-6/3 itd….
b. Ćwierćfinały, biegi o miejsca 9-20 odbędą się w parach, które zostaną utworzone na
podstawie czasów osiągniętych w pierwszym starcie.
Drużyny zostaną podzielone na dwie grupy:
1. Grupę I utworzą drużyny z czasami od 1 do 8 kwalifikując się do ćwierćfinałów zawodów.
Ćwierćfinały zostaną rozegrane w następujących parach 1-8 , 2-7 i 3-6 i 4-5 . Drużyny, które uzyskają
cztery najlepsze czasy w biegach ćwierćfinałowych, trafią
do półfinałów . Czasy pozostałych
czterech drużyn osiągnięte w biegach ćwierćfinałowych będą wyznaczały starty o miejsca 5-6 i 7-8 .
2. Grupę II utworzą drużyny z czasami od 9 do 20
Biegi o miejsca 9-20 rozegrane zostaną według czasu uzyskanego w wyścigu eliminacyjnym . Wyścigi
9-20 odbywać się będą parami 9-10 o miejsce 10 , 11-12 o miejsce 11, 13-14 o miejsce 13,15-16 o
miejsce 15, 17-18 o miejsce 17 i 19-20 o miejsce 19 w klasyfikacji generalnej
c.

Biegi półfinałowe, biegi o miejsce 5 - 8:
1. Wyścigi półfinałowe rozegrane zostaną według miejsc biegów ćwierćfinałowych w parach 1- 4 i 2-3
Miejsce określi czas uzyskany w ćwierćfinale.
2. Zwycięzcy trafiają do finału A, przegrani do finału B. Drużyny, które uzyskały czasy od 5 do 8 w
biegach ćwierćfinałowych popłyną w finałach pocieszenia C , D o miejsca 5 -7 (w parach 5-6 i 7-8 )
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6. Etap startowy to biegi finałowe
a.

Każda drużyna musi dopłynąć w okolice startu najpóźniej na 4 minuty przed startem biegu, a
następnie ustawić łodzie na linii startowej.

b. Drużyny muszą stosować się do komend wydawanych przez sędziego startowego.
c. Start do biegu sygnalizowany jest przez sędziego startera. Komenda startowa to:
Ready, Set, Go, (Uwaga, gotów, start) z jednoczesnym opuszczeniem flagi startowej lub
użyciem sygnału dźwiękowego.
d. Ruch wiosłem przed komendą startową powoduje falstart. Podwójny falstart powoduje
Eliminację załogi z dalszego udziału w biegu.
e. Przekroczenie linii mety przez numer startowy, znajdujący się na łodzi, oznacza koniec
wyścigu dla drużyny przekraczającej.
f.

Warunkiem zaliczenia wyścigu jest przepłynięcie dystansu przez wszystkich zawodników

7. Nagrody
a. Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkowy smoczy medal Tumski Cup.
b. Dla zwycięzców poszczególnych kategorii przewidziane są puchary i dyplomy.
c. Dodatkowo zwycięzcy w kategoriach amatorskich (FAN) – otrzymają nagrodę finansową.

8. Postanowienia końcowe
a. W związku ze zgłoszeniem do zawodów osady „Ladies Dragon Team” organizator dopuszcza
start w dwóch osadach pań, które utworzyły ta osadę.
b. Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu zawodów.
c. Zwycięzców w poszczególnych kategoriach startowych określi miejsce zdobyte w klasyfikacji generalnej.
d. Organizator zawodów wraz z komisją sędziowską zawodów podejmują ostateczne decyzje w spornych
kwestiach wniesionych przez kapitana lub trenera drużyny, nie objętych regulaminem spraw.
e. Decyzje podjęte są ostateczne i niepodważalne.
f.

Pozostałe sprawy nie ujęte w regulaminie mogą być zgłoszone podczas odprawy technicznej.
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9. Komisja Sędziów
a. Komisję sędziów tworzą licencjonowani sędziowie kajakarstwa lub wioślarstwa powołaną przez
organizatorów zawodów.
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