REGULAMIN
I WIELOBOJU ODRZAŃSKIEGO
POD PATRONATEM PREZYDENTA KĘDZIERZYNA-KOŹLA
TERMIN: 31.05.2014
1. Organizatorzy:
1)

Stowarzyszenie załóg pływadeł „Rzeki Dzielą Odra Łączy”

2)

Straż miejska Kędzierzyn – Koźle

3)

GOK Cisek

4)

CKPiU Kędzierzyn – Koźle

5)

ZZPS ZAK SA

6)

MOUK Kędzierzyn – Koźle

2. Cel:
1)

popularyzacja turystyki pieszej i kajakowej

2)

propagowanie czynnego wypoczynku

3)

promowanie terenów nadodrzańskich

4)

integracja międzypokoleniowa

5)

uczczenie 10-rocznicy wejścia do UE

3. Program:
9:00 – 10:00 - Rejestracja uczestników przy DK „Koźle” ul. Skarbowa 10
10:00 – Start drużyn
10:15 – 12:00 – przejazd do do mety w m. Przewóz przy przeprawie nad Odrą
10:15 – 12:30 – zajęcia w wiosce indiańskiej w Przewozie
1)

strzelanie z łuku

2)

rzut włócznią
12:30 – start kajaków z Przewozu

13:20 – 15:00 – zakończenie wieloboju Szkwał Koźle
15:00 – 15:30 – odbiór rowerów
15:30 - ogłoszenie wyników wieloboju , wręczenie nagród.
UWAGA: PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI UCZESTNIKÓW

4. Warunki uczestnictwa:
1) W wieloboju biorą udział drużyny dwu osobowe.
2) Osoby w wieku do lat 16 powinny być pod opieką dorosłej osoby (tworzyć z nią drużynę).
3) Każdy uczestnik powinien posiadać umiejętność jazdy na rowerze w ruchu drogowym i umieć
pływać.
4) Osoby poniżej 18-tego roku życia winne posiadać pisemną zgodę rodziców (osób prawnych)

na udział w imprezie.
5) Każdy uczestnik bierze udział w wieloboju na własną odpowiedzialność.

5. Organizator zapewnia:
1)

Mapę trasy wieloboju z miejscem na punktację

2)

Przewóz odpowiednio zabezpieczonych rowerów z Przewozu do Koźla na metę zawodów.

3)

Ratowników i sędziów, na łodziach, rozstawionych na trasie.

4)

Nagrody dla zwycięzców.

6. Sprzęt.
1) drużyny biorą udział w wieloboju na własnym sprzęcie (rowery i kajaki)
2) kajaki winny czekać na przeprawie w Przewozie i być wyposażone w kamizelki asekuracyjne.
3) rowery powinny spełniać wszystkie normy określone w Kodeksie Drogowym.
4) rowery zabezpieczone przez uczestników są przewożone przez organizatora na miejsce mety
wieloboju. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich stan.

7. Obowiązki uczestników.
1) Przestrzeganie regulaminu i zarządzeń komandora.
2) Przestrzeganie zasad ruchu drogowego.

3)

Kulturalne i godne zachowanie się na drodze, w wiosce indiańskiej i na wodzie.
o sprzęt i odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia.

4) Dbałość
5)

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym osobom i mieniu.

6)

Udzielanie pomocy uczestnikom, którzy ulegli wypadkom.

7)

Uczestnicy uzyskują na każdym etapie wieloboju potwierdzenia o czasie i punktach

na

karcie startowej, która jest umieszczona na odwrocie mapy:
a) Start - Kędzierzyn-Koźle

ul. Skarbowa10

b) meta I etapu – Przewóz
c) punkty wioska indiańska
d) start do spływu kajakowego Przewóz
e) meta – przystań Szkwał Kędzierzyn-Koźle

8)

Zabrania się spożywania alkoholu i pozostawania poza pilotem końcowym spływu.

8. Wykluczenie:
1)

następuje gdy uczestnik, drużyna złamie przepisy regulaminu.

2)

używa środków odurzających.

3)

osoba, drużyna wykluczona traci wszystkie prawa wynikające z niniejszego regulaminu.
UDZIAŁ W IMPREZIE ZALICZANY BĘDZIE DO PUNKTACJI O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ ODRY

