Regulaminy Regat Krajowych

REGULAMINY REGAT KRAJOWYCH
WIOSENNE KONTROLNE REGATY DŁUGODYSTANSOWE
1.

TERMIN I MIEJSCE
Regaty odbędą się w dniu 8 kwietnia 2015 r. w Warszawie na Kanale Żerańskim, woda stojąca.

2.

KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT
Sędzia Główny
Z-ca Sędziego Głównego
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Starszy Sekretarz
Starszy Sędzia Komisji Kontroli
Przedstawiciel Kolegium Sędziów
Przedstawiciel PZTW

3.

PROGRAM REGAT
1.
2KA/KB
2.
1x
KA/KB
3.
2MA/MB
4.
1x
MA/MB
5.
1x
KL/KLB
6.
1x
ML/MLB
7.
2ML/MLB

8.
9.
10.
11.
12.
13.

21x
21x
2x
1x

Wolska Maria
Nosal Zbigniew
Zaborski Robert
Kowalczuk Katarzyna
Okniński Grzegorz
Kamiński Franciszek
Wolski Jarosław

KJ/KJM
KJ/KJM
MJ/MJM
MJ/MJM
MW
MW

4.

WARUNKI UCZESTNICTWA
4.1. Regaty odbywają się na dystansie 8 km
4.2. Miejsca uzyskane w tych regatach są podstawą rozstawienia dla osad młodzieżowych i
seniorów w przedbiegach Mistrzostw Polski Seniorów w małych typach łodzi w Poznaniu.
4.3. Obowiązek startu mają zawodniczki i zawodnicy pobierający stypendium sportowe z PZTW oraz
kandydaci do reprezentacji młodzieżowej i seniorów.
4.4. Dla juniorów start w tych regatach jest kontrolnym, nieobowiązkowym pokazującym poziom
przygotowania wytrzymałości podstawowej.
4.5. Dla wszystkich zawodników wagi lekkiej (1x, 2-) obowiązują limity wagi zgodne z przepisami
WRS dla tych konkurencji.
4.6. Osady zostaną rozstawione przez pion szkolenia PZTW.

5.

ZGŁOSZENIA IMIENNE
5.1. Zgłoszenia do regat należy dokonać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 01.04.2015 r. do godz. 24.00.
5.2. W tym samym terminie należy także dokonać wpłaty wpisowego za każdą zgłoszoną do startu
osobę zgodnie z WIS 2015 „Postanowienia ogólne” na konto PZTW. Brak wpisowego na koncie
PZTW spowoduje nieumieszczenie osad na listach zgłoszeń do regat!!!
5.3. Każdy uczestniczący w regatach klub zobowiązany jest do wyznaczenia jednego delegata, który
jedynie będzie miał prawo do występowania w jego imieniu we wszystkich sprawach do
organizatorów i komisji sędziowskiej. Dokonywania wszelkich zmian, odbioru programów i
wyników, wnoszenia protestów, prezentacji dokumentów zawodników i inne.
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5.4. Lista
zgłoszonych
osad
zostanie
umieszczona
www.wioslarstwo.poznan.pl w dniu 3.04.2015 r.
6.

na

stronie

internetowej

INFORMACJE
6.1. Start do pierwszego wyścigu nastąpi o godz. 11.00.
6.2. Zmiany w składach osad, ewentualnie wycofania osad można dokonać najpóźniej do godz.
24.00 6.04.2015 r. na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl.
6.3. Dokumenty zawodników należy przedstawić Komisji Kontroli w dniu 8.04.2015 r. do godz. 10.00
na starcie regat.
6.4. Lista startowa będzie wywieszona na stronie PZTW 3.04.2015 r. i na mecie regat w dniu
7.04.2015 r. od godziny 15:30.
Numery startowe można odebrać w dniu 8.04.2015 r. na starcie regat od godziny 10.00.
6.5. Zebranie Komisji Sędziów 8.04.2015 r. godz. 8.30 na mecie regat.

Uwaga!: Zgodnie z Wioślarskim Regulaminem Sportowym (pkt. 2.5.1.1.) zawodnik uczestniczący w
regatach, pod karą niedopuszczenia do startu, musi posiadać aktualną licencję oraz aktualne
zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jego zdolność do startu, wystawione wyłącznie przez
lekarza specjalistę medycyny sportowej. Powyższe wymagania dotyczą również zawodników –
masters.

