IV Międzyuczelniany Wyścig Smoczych Łodzi

Wielkie Regaty Ósemek na Wiśle

Kraków 15 maj 2013

Sprawy organizacyjne na dzień bieżący
Odbyło się spotkanie robocze z Uniwersytetem Rolniczym – organizatorem Festiwalu Nauki,
na którym rozstrzygnięto kilka ważnych kwestii organizacyjnych.
15 maj 2013 jest terminem optymalnym na rozegranie regat: sportowe rozpoczęcie
Festiwalu Nauki i termin wolny od imprez smoczych łodzi i wioślarskich.
Bazując na doświadczeniach ubiegłorocznych stwierdzono, że regaty mogą być jednodniowe:
jest taniej i cały czas jest wypełniony rywalizacją sportową. Ponadto rozdziela się sport
rekreacyjny od wyczynowego (zawodnicy startują na ósemkach, studenci nietrenujący na
smoczych łodziach).
W 2010 roku było zgłoszonych 11 smoczych łodzi, w 2011 – 15, w 2012 – 9 (przypuszczalnie z
uwagi na długi weekend majowy). W preliminarzu przyjęto start 10 załóg i 5 ósemek.
Smoczych łodzi w Krakowie jest dwie – UJ i UR. Jeżeli załóg będzie na poziomie roku
ubiegłego trzeba wypożyczyć 1 łódź. W Krakowie jest 4 ósemki: UJ, 2xAGH i prywatna z CM
UJ.
Ponieważ zawody wioślarskie będą połączone ze smoczymi łodziami – trzeba będzie
wypożyczyć dodatkowy pomost. Z zeszłego roku zostały (zakupione na imprezę) kamizelki
ratunkowe na smocze
Załogi smoczych łodzi oficjalny trening będą miały w trakcie weekendu.
KS AZS AWF Kraków (po zleceniu organizacji Regat przez Festiwal Nauki) aplikował w
sprawie dotacji dla imprezy do:
Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu ofert na Organizację imprez sportowych
wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych promujących w Małopolsce
kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu – termin składania wniosków do 2.01.2013
Urzędu Miasta w ramach konkursu ofert na Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
„Mistrzowie w Krakowie” – termin składania wniosków do 15.01.2013

Preliminarz kosztów
Wycenione na obecnym etapie
Wypożyczenie 1 smoczej łodzi+sternicy i transfer z W-wy
Motorówka+jazda z arbitrem+paliwo
Biuro zawodów, sędziowie
Przygotowanie szlaku wodnego i przystani, prace porządkowe
Służba medyczna
Spiker, nagłośnienie i DJ
Wynajem pomostu i motorówki
WOPR
Obsługa księgowa i administracyjna
SUMA

3000
600
1600
2000
1000
1400
3400
1000
1000
15000

Uzależnione od liczby uczestników (wartości przyjęte dla 10 załóg smoczych łodzi i 5 osad
wioślarskich)
Nagrody rzeczowe za I miejsca (osada + trener)
Medale dla każdego uczestnika
Catering (grill) + woda mineralna
Wynajem leżaków
Wynajem toi-toi i namiotów

smocze (23), 8-ki K (9), 8-ki M (9)
3920
8000
3000
2700
SUMA 17620

Po stronie Festiwalu Nauki
Plakaty i plakatowanie (500)
T-shirty
Filmowanie i foto, oprac. graficzne

Festiwal Nauki
Festiwal Nauki lub Uczelnie
Festiwal Nauki

Dodatkowo w ramach przygotowań do zawodów (smocze łodzie) należałoby:
zapewnić sternika
udostępnić przez UJ i UR smocze łodzie innym uczestniczącym uczelniom na treningi

W roku 2012
Impreza była dwudniowa
Startowało 9 załóg smoczych łodzi
Startowało 4 ósemki męskie i 2 kobiece
Załogi smoczych łodzi miały udostępnione przez miesiąc (na miesiąc przed zawodami)
przystań i łodzie (wraz ze sternikiem) na treningi
Uczestniczące uczelnie były obciążone kosztami organizacji imprezy proporcjonalnie do
aktualnej liczby studentów i pracowników

W roku 2013
Impreza będzie jednodniowa, co wpłynie na zmniejszenie
Przyjmuje się, że wystartuje minimum 10 załóg smoczych łodzi i 5 ósemek
Uczelnie będą obciążone kosztami udziału w imprezie w wysokości 1000 zł za każdą
zgłoszoną załogę smoczej łodzi i 500 zł za każdą zgłoszoną
Załogi smoczych łodzi będą miały udostępnione przystań i łodzie (wraz ze sternikiem) na
treningi na 2 dni oficjalnego treningu w weekend
Zakładane wsparcie finansowe ze strony Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta oraz
wpłaty Uczelni za udział swoich studentów w Regatach mogą zbilansować koszty
organizacyjne z wpływami
Jedynym newralgicznym punktem (bez pokrycia finansowego) mogą być nagrody rzeczowe
dla zwycięskich ekip

Regulamin Regat

Termin i miejsce regat
Regaty odbędą się w dniu 15.05.2013 w Krakowie na odcinku Wisły pomiędzy 75 i 76 km.
Program regat
1. Wyścigi smoczych łodzi
2. Biegi 8+ K
3. Biegi 8+ M
System rozgrywania regat zależeć będzie od ilości zgłoszeń.
Zgłoszenia
Zgłoszenia do regat należy przesłać do dnia 28.02.2013 na adres: biuro@azs-awf.pl. Uczelnie,
które nie dokonają zgłoszenia do powyższego terminu nie będą dopuszczone do regat.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 604349596 Renata Nieroda.
Zasady finansowania
Opłata za udział w regatach wynosi:
załoga smoczej łodzi – 1000 zł.
osada 8+ - 500 zł.
na konto KS AZS AWF Kraków lub na miejscu w sekretariacie regat.
Nagrody
Nagrody za I miejsce w klasyfikacji smoczych łodzi, 8+ M i 8+ K.
Inne postanowienia organizacyjne
Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe.
W sprawach nie ujętych w regulaminie decydujący głos należy do Sędziego Głównego regat i
mają zastosowanie regulaminy Zawodów PFŁS i PZTW.
Dodatkowe informacje
Dla załóg smoczych łodzi przewidziane są terminy treningowe.

