IV Ogólnopolskie Zawody Smoczych Łodzi na basenie
08 - 03.04.2016 Olsztyn
WCRS,, Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA’’

Cel imprezy:
- edukacja młodzieży poprzez sport w formie zintegrowanych działań sportowych,
- upowszechnianie nawyku aktywności ruchowej,
- promowanie nowych form kultury fizycznej,
- promocja sportów wodnych – kajaków, kanadyjek, smoczych łodzi.

Organizator:
Olsztyński Klub Sportów Wodnych (OKSW) przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w
Olsztynie, Wodnym Centrum Rekreacyjno – Sportowe,, Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA’’ oraz
Urzędem Miasta Olsztyna.
Termin zawodów:
08.04.2016r., godz. 10.00 – 11.00
Rywalizacja załóg ze szkół podstawowych w kategorii MIKST i OPEN
08.04.2016r., godz. 11.00 – 12.00
Rywalizacja załóg ze szkół gimnazjalnych w kategorii MIKST i OPEN
08.04.2016r., godz. 12.00 – 14.00
Rywalizacja załóg ze szkół ponadgimnazjalnych w kategorii MIKST i OPEN
21.03.2014r., godz. 10.00 – 15.00
Rywalizacja załóg
konkurencja:
Rywalizacja załóg
Rywalizacja załóg
Rywalizacja załóg
Rywalizacja załóg

FAN
JUNIOR SPORT
SPORT
MASTERS (+45)
LEIDIS

w kategorii MIKST i OPEN
w kategorii MIKST i OPEN
w kategorii MIKST i OPEN
w kategorii MIKST i OPEN
w kategorii OPEN

Miejsce:
Wodne Centrum Rekreacyjno - Sportowe ,,Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA’’
10 – 449 Olsztyn, al. J. Piłsudskiego 69b.
Konkurencje:
I.
II.
III.
IV.
V.

FAN – konkurencja dla amatorów nie zrzeszonych w PFSŁ
JUNIOR SPORT – konkurencja dla młodzieży poniżej 18 roku życia (> 1998r. ur)
SPORT – konkurencja dla wszystkich chętnych (bez ograniczeń)
MASTERS (+45) – konkurencja dla osób które ukończyły 45 lat (< 1971r. ur)
LEIDIS – konkurencja dla kobiet bez ograniczeń

I . Kategoria MIKST - Dwie rywalizujące osady zajmują miejsca w jednej łodzi siadając naprzeciw
siebie i na komendę startera rozpoczynają wiosłować. Ta osada, która przepchnie łódź
w wyznaczone miejsce wygrywa lub po upływie 1 minuty zdobędzie przewagę nad rywalami. Osada
(zespół) to 6 osób wiosłujących (w tym min. 2 dziewczyny) plus 2 osoby rezerwowe – na liście
startowej może pojawić się 8 zawodników.
II. Kategoria OPEN – Dwie rywalizujące osady zajmują miejsca w jednej łodzi siadając naprzeciw
siebie i na komendę startera rozpoczynają wiosłować. Ta osada, która przepchnie łódź
w wyznaczone miejsce wygrywa lub po upływie 1 minuty zdobędzie przewagę nad rywalami. Osada
(zespół) to 6 osób wiosłujących plus 2 osoby rezerwowe – na liście startowej może pojawić się
8 zawodników.
Uczestnictwo i zgłoszenia:
 Ilość zespołów(osad) OGRANICZONA. Maksymalna ilość zespołów w każdej kategorii
to 16 osad.
 Konkurencja dojdzie do skutku przy zgłoszeniu min. 4 zespołów do danej konkurencji
 Zawodnik może brać udział w kilku konkurencjach.
 W wyścigach biorą udział zespoły (osady) zgłoszone w wyznaczonym terminie, które
dokonają opłaty startowej. Zgłoszenia według załącznika nr 1 należy składać do dnia
04.04.2016r. mailem: wallor@hoga.pl a uzupełnioną i podpisaną listę uczestników
dostarczyć w dniu zawodów przy odprawie kapitanów drużyn.
 Kontakt osady z organizatorem poprzez kapitana osady.
 Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani sią do przestrzegania Regulaminu Zawodów
oraz WCRS,,Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA’’.
Nagrody:
Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach otrzymają: medale, puchar, dyplom za zajęcie I – III
miejsc oraz niespodzianki.
Pozostałe zespoły otrzymają dyplomy, a uczestnicy certyfikaty uczestnictwa.
Opłata startowa:
Szkoły podstawowe:
Szkoły gimnazjalne:

40 zł za załogę 8 osobową
40 zł za załogę 8 osobową

Szkoły ponad gimnazjalne:
Osada JUNIOR:

80 zł za załogę 8 osobową
80 zł za załogę 8 osobową

Osada FAN:
Osada LEIDIS:

120 zł za załogę 8 osobową
120 zł za załogę 8 osobową

Osada SPORT:
Osada MASTERS (+45):

160 zł za załogę 8 osobową
160 zł za załogę 8 osobową

Wpłaty należy dokonać na konto klubu OKSW w terminie do 04.04.2016r:
Olsztyński Klubu Sportów Wodnych 10-137 Olsztyn, ul. Olimpijska 1

PKO Bank Polski S.A. nr: 74 1440 1228 0000 0000 0994 7388

Informacje organizacyjne:
1. Odprawa kapitanów osad ze szkół odbędzie się w dniu zawodów 08.04.2016r. (piątek)
o godz. 9.30 dla szkół podstawowych – dzieci do rocznika 2003
o godz. 10.30 dla szkół gimnazjalnych – młodzież od rocznika 2002 do rocznika 2000
o godz.11.30 dla szkół ponadgimnazjalnych – młodzież od rocznika 1999 do rocznika 1997
2.Odprawa kapitanów osad: FAN, SPORT, JUNIOR, LEIDIS, MASTERS (+45) odbędzie się w dniu
zawodów 09.04.2016r. (sobota) o godz. 9.30.
3.Obowiązek zapoznania uczestników z warunkami startu i regulaminach spoczywa na opiekunie
osady.
4.Organizator zapewnia łodzie oraz wiosła.
5.Opiekun grupy szkolnej odpowiedzialny jest za swoich podopiecznych w trakcie całego pobytu na
terenie obiektu.
6.Strój uczestników: strój basenowy: strój kąpielowy lub krótkie spodenki i koszulka oraz klapki
basenowe.
7.Prosimy o zabranie ze sobą ręcznika oraz obuwia na zmianę.
Strefa zmiany obuwia znajduje się w szatniach przy Restauracji, piętro „0”.
8.Wszelkie informacje o zawodach na stronie www.oksw.pl
Informacje szczegółowe:
Marek Walczak/OKSW tel. 502 -383-636 (główny organizator, zgłoszenia)
Marzena Dudek –Mościcka tel. 89 523 79 89 (WCRS,, Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA’’)
Zapraszamy do wzięcia udziału we wspólnej zabawie
a kibiców zapraszamy na trybuny!

Zgłoszenie osady
Zgłaszam osadę: ……………………………………..………………………………………..
nazwa osady (numer szkoły)

w konkurencji: ………………………………………………………………………………..….
(szkół podstawowych gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,
FAN, JUNIOR, SPORT, LEIDIS, MASTARS)

w kategorii: ………………………………………………………………………………..….
(MIXT, OPEN)

do udziału w
IV OGÓLNOPOLSKICH ZAWODACH SMOCZYCH ŁODZI
NA BASENIE WCRS,,Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA’’ OLSZTYN
08-09.04.2016
Zgłaszający:
Opiekun zespołu: ………………………………………………………………………………
imię i nazwisko
telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………..
mail: …………………………………………………………………………………………….
Opiekun grupy szkolnej odpowiedzialny jest za swoich podopiecznych w trakcie całego pobytu na
terenie obiektu.
Strój uczestników: strój basenowy: strój kąpielowy lub krótkie spodenki i koszulka oraz klapki
basenowe.
Prosimy o zabranie ze sobą ręcznika oraz obuwia na zmianę.
Strefa zmiany obuwia znajduje się w szatniach przy Restauracji, piętro „0”.
Wszyscy zawodnicy zostali poinformowani o przestrzeganiu regulaminu zawodów, regulaminów
obowiązujących na terenie WCRS „Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA” oraz nie posiadają
przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.
…………………………………………………….
podpis opiekuna zespołu

