Warszawa, 06 marca 2017 r.

Licencjonowane Kluby Sportowe
Okręgowe Związki Motorowodne
i Narciarstwa Wodnego
Członkowie KSPSM
KOMUNIKAT NR 1/2017
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje i ustalenia dotyczące tegorocznego
sezonu motorowodnego – wyścigi po obwodzie.
MIĘDZYNARODOWE MOTOROWODNE MISTRZOSTWA POLSKI
Eliminacje Międzynarodowych Motorowodnych Mistrzostw Polski 2017 zgodnie z
kalendarzem imprez zostaną rozegrane w następujących klasach: GT-15, GT-30,
OSY400, F4 i 0-125.
Warunkiem otwarcia danej klasy w MMMP jest udział minimum 4 zawodników w I
eliminacji (art. 3.04 Regulaminu MMMP 2017). Zmiana kryteriów, o jednego zawodnika
mniej, być może przyniesie skutek w postaci przyznania medali MMMP w większości
klas.
KALENDARZ MMMP
Na chwilę obecną obowiązuje kalendarz MMMP wersja Nr 4 z dnia 16.02.2017 r.
REGULAMINY
Wszystkie obowiązujące w sezonie 2017 REGULAMINY I DRUKI są zamieszczone na
stronie internetowej Związku.
Oryginał REGULAMINU UIM 2017 jest zamieszczony na stronie światowej federacji.
W bieżącym sezonie, ze względu na dotychczasowe duże koszty wykonania, nie będą
drukowane Regulaminy UIM 2017 w polskiej wersji językowej. Wszyscy zawodnicy
uczestniczący w zawodach mają posiadać stosowne regulaminy wgrane na dowolnym
nośniku elektronicznym, lub posiadać ich wersję papierową.
UBEZPIECZENIA
Przepisy związane z ubezpieczeniem zawodników nie uległy od ubiegłego roku żadnym
zmianom.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art.38. pkt.1,2 Ustawy o sporcie z dnia 25
czerwca 2010 r.) każdy zawodnik biorący udział we współzawodnictwie sportowym
organizowanym przez polski związek sportowy
podlega obowiązkowemu
ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w sporcie.
Obowiązek ten spoczywa na klubie sportowym będącym członkiem Związku natomiast
w przypadku zawodnika kadry narodowej na polskim związku sportowym.
SPRAWY RÓŻNE
Pomoc finansowa Związku dla zawodników pozostaje bez większych zmian i będzie
przyznawana zgodnie z Regulaminami i polityką Związku.
Środki finansowe pochodzące z Ministerstwa Sportu i Turystyki są przeznaczone
wyłącznie dla zawodników będących w składzie kadry narodowej.
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Identycznie jak w latach ubiegłych, Kluby posiadające licencję uprawniające do
udziału w rozgrywkach sportu kwalifikowanego są zobowiązane do przesłania do
biura Związku wykazu swoich zawodników, którzy będą startować w MMMP 2017,
najlepiej pocztą elektroniczną. W treści należy obligatoryjnie zaznaczyć, że wszyscy
zawodnicy w nim wymienieni posiadają wykupione ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków oraz ważne badania lekarskie.
Temat ubezpieczenia nie dotyczy zawodników kadry narodowej, którzy posiadają
polisy wykupioną przez Związek.
Powyższa informacja będzie podstawą do wysłania do Klubu stosownej ilości
hologramów do przedłużenia ważności licencji zawodniczej na 2017 rok.
Jednocześnie informujemy, że każde zdarzenie na wodzie zawodników kadry
narodowej musi być pisemnie zgłoszone do Związku i winno zawierać:
- datę i miejsce zdarzenia,
- okoliczności zdarzenia,
- uszkodzenia sprzętu,
- odniesione obrażenia,
- informacje na temat ewentualnego pobytu w szpitalu, lub udzielonej pomocy
medycznej.
Powyższe jest niezbędne w celu kompleksowego załatwiania wszystkich
formalności z firmami ubezpieczeniowymi.
DOFINANSOWANIE ZAWODNIKÓW
Przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązuje zasada, że każde wystąpienie
indywidualne zawodnika o przyznanie dofinansowania musi posiadać obowiązkowo
opinię macierzystego Klubu i być zgodne z zapisami Regulaminu – patrz „Regulamin
zakupu, rejestrowania
oraz przekazywania zawodnikom sprzętu sportowego
pochodzącego ze środków własnych Związku”.
Pisma nie posiadające stosownej adnotacji i niezgodne z Regulaminem nie będą
rozpatrywane i będą odsyłane do nadawcy.
Nie będą rozpatrywane również podania zawodników reprezentujących
licencjonowane Kluby sportowe, które nie opłaciły składki członkowskiej - do 30
kwietnia 2017 r.
WYJAZDY ZAGRANICZNE
Procedura wyjazdów zagranicznych, zawodników nie będących w składzie kadry
narodowej, pozostaje bez zmian :
- na 30 dni przed terminem imprezy zawodnik składa do Związku krótkie pismo o
wyrażenie zgody na konkretny wyjazd,
- do pisma załączamy następujące druki – Oświadczenie dla PZMWiNW (DRUK SM 2)
oraz wypełniony druk zgłoszenia do zawodów.
W przypadku zawodników niepełnoletnich Oświadczenie musi być podpisane przez
rodziców lub opiekunów prawnych.
Z poważaniem,
Jerzy Kalinowski
Dyrektor Biura PZMWiNW
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