POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO

Polish Motorboat and Water Ski Association

REGULAMIN
Amatorskich zawodów dla kobiet
„Ladies Sea-Doo CUP 2016”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE / OGÓLNE INFORMACJE


„Ladies Sea-Doo CUP” to amatorskie zawody dla kobiet na skuterach wodnych,
rozgrywane w formie jednodniowej imprezy towarzyszącej podczas „Wielkiego
Finału Motorowodnych Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych 2016”.



Organizatorem zawodów jest Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, a
partnerem wykonawczym „Speed on the water” sp. z o.o.



Zawody zostaną rozegrane w Ślesinie (Jezioro Ślesińskie; przystań Marina Ślesin; ul.
Napoleona 13 , 62-521 Ślesin) w dniu 20 sierpnia 2016 roku.



Program zawodów jest dołączony do oficjalnego AVANT PROGRAMU „Wielkiego Finału
Motorowodnych Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych 2016” i jest dostępny na stronie
http://www.motorowodniacy.org/kalendarz/skutery_wodne.



Za przebieg zawodów, regulamin i logistykę odpowiada ich organizator wraz w
partnerami wykonawczymi.
2. UCZESTNICY ZAWODÓW / ZGŁOSZENIA



Zgłoszenia na zawody przyjmowane są mailowo do dnia 18.08 (godzina 18.00) pod
adresem mailowym: przemek@taurus.gda.pl oraz w dniu zawodów w miejscu i
czasie wskazanym przez organizatora (informacja w biurze zawodów: przystań
Marina Ślesin; ul. Napoleona 13 , 62-521 Ślesin).



W tytule zgłoszenia mailowego należy wpisać: „ZGŁOSZENIE na Ladies Sea-Doo CUP”.



W treści zgłoszenia mailowego należy podać: imię i nazwisko, datę i miejsce
urodzenia, rodzaj i numer uprawnienia motorowodnego (patentu).



Liczba uczestniczek zawodów jest OGRANICZONA (decyduje kolejność zgłoszeń).



Ostatecznym warunkami dopuszczenia do zawodów jest wypełnienie i podpisanie
kompletu dokumentów w biurze zawodów w dniu 20.08.2016 roku ( w tym karty

00-691 Warszawa,
ul. Nowogrodzka 40,
tel.(48 22) 617 44 49
fax. (48 22) 617 09 84;
www.motorowodniacy.org ; e-mail: motorowodniacy@motorowodniacy.org

NIP 113-03-44-603

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO

Polish Motorboat and Water Ski Association

zgłoszeniowej, oświadczenia o dobrowolnym

udziale w zawodach i znajomości

regulaminu) oraz okazanie dokumentu tożsamości, uprawnienia motorowodnego
(patentu), a w przypadku osób niepełnoletnich podpisania zgody rodziców lub
opiekunów prawnych na udział w zawodach.


UCZESTNICTWO W ZAWODACH JEST BEZPŁATNE.



Organizator zapewnia ubezpieczenie zawodniczek (OC i NNW), zabezpieczenie
medyczne, obsługę sędziowską oraz wypożyczenie niezbędnego wyposażenia
osobistego zawodniczek (kask ochronny i kamizelkę asekuracyjną).
3. SPRZĘT / SKUTERY WODNE



Sprzęt– skutery wodne – dostarcza partner wykonawczy organizatora zawodów.



Każda uczestniczka startuje na takim samym sprzęcie fabrycznym - Sea-Doo Spark
3UP 900HO/IBR.
4. FORMUŁA ZAWODÓW



1 etap – ELIMINACJE: każda uczestniczka eliminacji ma do pokonania jeden
indywidualny przejazd z pomiarem czasu na trasie wyznaczonej bojami. 4
zawodniczki, które w eliminacjach uzyskają najlepszy czas przechodzą do FINAŁU
„Ladies Sea-Doo CUP”.



2 etap – FINAŁ: każda uczestniczka finału ma do pokonania jeden indywidualny
przejazd z pomiarem czasu na trasie wyznaczonej bojami. Kolejność startu w FINALE:
jako pierwsza startuje zawodniczka z 4 czasem eliminacja, a następnie z 3, 2 ,1).



W przypadku uzyskania takich samych czasów przez więcej niż jedną zawodniczkę
miejsca przyznawane są ex aequo.



O końcowych wynikach zawodów (czołowa czwórka) decydują czasy uzyskane w
finałowych przejazdach.



Za procedurę startową, pomiar czasu oraz przebieg rywalizacji odpowiadają
sędziowie wyznaczeni na zawody przez organizatora.



Sklasyfikowane zostają tylko te zawodniczki, które przejadą bezbłędnie całą trasę.
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Trudność trasy wyznaczonej na akwenie – poziom amatorski.
5. NAGRODY



Za zdobycie 1, 2 i 3 miejsca organizator przyznaje uczestniczkom okolicznościowe
nagrody.



Ceremonia wręczenia nagród odbywa się po zakończeniu zawodów w miejscu
wskazanym przez organizatora.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE



Zawody mogą być odwołane w dniu imprezy z powodu trudnych warunków
atmosferycznych lub innej siły wyższej. O odwołaniu zawodów decyduje sędzia
główny.



Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.
Interpretacja niniejszego regulaminu oraz programu zawodów należy do organizatora.



Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli medycznej oraz kontroli trzeźwości
wszystkich zawodniczek.



W sprawach spornych dotyczących przebiegu zawodów decyzję podejmuje sędzia
główny.



Uczestniczki zawodów wyrażają zgodę na publikację materiałów FOTO i WIDEO z ich
wizerunkiem oraz wykorzystywanie podstawowych danych osobowych ( w zakresie:
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania / miejscowość) we wszelkich materiałach
informacyjnych i promocyjnych Organizatora i jego partnerów wykonawczych.

Warszawa, 04.08.2016r.
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