
1 | S t r o n a  
 

AVANT  

PROGRAM 
II Runda Mistrzostw Polski 

Skuterów Wodnych w klasach:  

- GP4 

- Runabout Veterans GP1 

- Runabout GP 2 

- Runabout GP 1 

- Runabout Stock Box 

- Runabout Spark Box 

- Freestyle 

 
Żnin, 12 czerwca 2021 r.  
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1. Organizator  

1.1. Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu „Baszta”  

1.2. Współorganizatorzy  

▪ Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego 

▪ Gmina Żnin  

▪ Cukrownia Żnin - Arche 

▪ Miejski Ośrodek Sportu w Żninie 

 

2. Miejsce i termin zawodów  

2.1. Arche – Cukrownia Hotel Żnin, ul. Kl. Janickiego 1, Jezioro Żnińskie Duże, 11-13 czerwca 

2021 roku.   

 

MAPA 

 

3. Klasy  

▪ GP4; 

▪ Runabout Veterans GP1;  

▪ Runabout GP 2;  

▪ Runabout GP 1;  

▪ Runabout Stock Box; 

▪ Runabout Spark Box 

▪ Freestyle.  

 

 

4. Zgłoszenia  

4.1. Zgłoszenia przyjmowane są na adres: zawody.aquabikepoland.pl lub na miejscu zawodów  

4.2. Wpisowe dla każdego zawodnika wynosi:  

▪ 400 zł dla jednej klasy;  

▪ 100 zł każda kolejna klasa.  

Wpisowe można wpłacać na konto:  

Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu „Baszta”  

Bank PKO 30 1020 1505 0000 0602 0068 9174 

lub gotówką w kasie w dniu zawodów.  

4.3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu w II Rundzie Mistrzostw Polski  Skuterów 

Wodnych w Żninie jest okazanie w biurze zawodów:  

▪ aktualnej licencji zawodnika PZMiNW z naklejonym hologramem;  

▪ aktualne ubezpieczenie OC, NNW - brak możliwości zakupienia  na miejscu zawodów;  

▪ potwierdzenie wpłaty wpisowego lub dokonanie wpłaty w recepcji zawodów;  

▪ wypełnionej i podpisanej przez Komisarza Technicznego zawodów karty odbioru.  

4.4. Zawodnicy uczestniczą w zawodach na własny koszt. 

 

5. Start  

5.1. Zawody będą rozgrywane zgodnie z regulaminem Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych 

2021 oraz przepisami technicznymi UIM, które dostępne są na stronie 

http://www.motorowodniacy.org/dokumenty/skutery_wodne.html  

 

http://www.motorowodniacy.org/dokumenty/skutery_wodne.html
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6. Nagrody  

6.1. W poszczególnych klasach przewidziano puchary za miejsca pierwsze, drugie, trzecie. 

 

7. Ubezpieczenie  

7.1.  Zawodnik zobowiązany jest do wykupienia we własnym zakresie polisy OC i NNW 

obejmującej swym zakresem uprawianie sportów wysokiego ryzyka o ustalonej minimalnej 

sumie ubezpieczenia (górnej odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego) 50 000 zł 

(pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

8. Park maszyn  

8.1. Park maszyn jest strzeżoną strefą przeznaczoną do parkowania i technicznego 

przygotowania jednostek do startu.  

8.2. Park maszyn będzie ochraniany od dnia 11 czerwca 2021 roku od godziny 18.00 do 13 

czerwca 2021 roku do godziny 10.00.  

8.3. Przebywanie w parku maszyn w godzinach 22.00 – 06.00 jest zabronione i niemożliwe.  

8.4. Parkowanie skuterów dozwolone jest tylko we wskazanych miejscach.  

8.5. Wstęp do Parku Maszyn dozwolony jest tylko zawodnikom, mechanikom i osobom 

funkcyjnym posiadającym identyfikatory określające strefę dostępu wydane przez 

organizatora.  

8.6. Na całym terenie Parku Maszyn obowiązuje zakaz palenia tytoniu w tym papierosów 

elektronicznych i używania otwartego ognia. 

 

9. Ochrona środowiska  

9.1. Każdy zawodnik zobowiązany jest do ochrony środowiska naturalnego.  

9.2. Obowiązkiem zawodnika jest zastosowanie zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 

terenu lub akwenu przez skuter.  

9.3. Poziom dźwięku nie może przekroczyć 86 DB, mierzonego w odległości 15 m. Od 

jednostki. Jednostki z silnikami nieodpowiadające normom hałasu nie będą dopuszczane do 

wyścigów. 

 

10. Administracja zawodów  

10.1. Sędzia Główny zawodów - Mirosław Marek.  

10.2. Biuro Zawodów czynne w dniu 12 czerwca 2021 roku w godzinach 07.00 – 10.00  (od 

strony plaży). 

 

11. Przepisy końcowe  

11.1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Programie, które 

podane będą najpóźniej na odprawie zawodników w specjalnym komunikacie.  

11.2. Ilość osób i pojazdów posiadających prawo wjazdu w strefę zawodów oraz ilość 

identyfikatorów zezwalających na wstęp określa organizator.  

11.3. Strefa zawodów określona przez organizatora i przedstawiona w planie sytuacyjnym 

okazanym na odprawie jest strefą wyłączoną z publicznego wolnego dostępu. Służby 

porządkowe powołane do nadzoru nad organizacją zawodów oraz policja mogą usunąć z tej 

strefy i zakazać wstępu osobom wskazanym przez Organizatora.  

11.4 Organizator może wyznaczyć strefy z ograniczeniem dostępu oraz inne ograniczenia 

wynikające z zasad bezpieczeństwa.  
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11.5 Organizator zastrzega sobie prawo kontroli medycznej oraz kontroli trzeźwości wszystkich 

zawodników.  

11.6. Ekspozycja reklam w miejscu zawodów jest wyłącznym przywilejem Organizatora.  

11.7. Zawodnicy, Prezesi Klubów oraz Firmy posiadające własne reklamy proszeni są o 

wcześniejszy kontakt z Organizatorem. Zabrania się prezentowania jakichkolwiek reklam bez 

zezwolenia Organizatora.  

11.8. Za uszkodzoną boję Organizator będzie pobierał opłatę w wysokości 700 zł (siedemset 

złotych). 
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Program minutowy  
 

Piątek – 11 czerwca 2021 

 

Przyjazd zawodników 

Park maszyn czynny od godz. 1800 do 2200 

 

 

Sobota – 12 czerwca 2021  

730 – 930  - Rejestracja zawodników (biuro zawodów)  

800 – 900 - Kontrola techniczna (park maszyn)  

915 – 930 - Ceremonia otwarcia  

930 – 1000 - Odprawa zawodników  

1005 – 1055 - Trening dla: 

▪ GP4,  

▪ Runabout Veterans GP1,  

▪ Runabout GP 2,  

▪ Runabout GP 1,  

▪ Runabout Stock Box,  

▪ Runabout Spark Box 

▪ Freestyle. 

1100 – 1300 - Wyścig I dla: 

▪ GP4,  

▪ Runabout Veterans GP1,  

▪ Runabout GP 2,  

▪ Runabout GP 1,  

▪ Runabout Stock Box,  

▪ Runabout Spark Box 

▪ Freestyle. 

1300 – 1500 - Wyścig II dla: 

▪ GP4,  

▪ Runabout Veterans Gp1,  

▪ Runabout GP 2,  

▪ Runabout GP 1,  

▪ Runabout Stock Box,  

▪ Runabout Spark Box 

▪  Freestyle 

1500 – 1545 - Przerwa obiadowa  

1600 – 1800 - Wyścig III dla: 

▪  GP4,  
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▪ Runabout Veterans GP1,  

▪ Runabout GP 2,  

▪ Runabout GP 1,  

▪ Runabout Stock Box,  

▪ Runabout Spark Box 

▪ Freestyle. 

1900 - Ogłoszenie wyników  

 

 

Niedziela 13 czerwca 2021 

 

Park maszyn czynny do godz. 1000 

Wyjazd zawodników 
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UWAGA!  

Z powodu pandemii SARS COV - 2:  

 

1. Przebywanie pomieszczeniach zamkniętych związanych z organizacją zawodów jest 

dopuszczalny pod warunkiem:  

a) zakrywania ust i nosa  

b) zachowania dystansu min. 1,5 metra.  

c) braku objawów choroby: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności itp.  

 

2. Zawodnicy, sędziowie, obsługa zawodów zobowiązani są do złożenia pisemnego 

oświadczenia (w biurze zawodów), że według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobą zakażoną 

oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.   

 

3. Zawodnicy, sędziowie, obsługa zawodów poproszeni zostaną o podanie danych 

kontaktowych (nr telefonu) co umożliwi łatwy kontakt z nimi po zakończeniu zawodów w 

sytuacji, gdy służby sanitarne ustalą, że osoba zakażona brała udział w wydarzeniu i będą 

prowadziły dochodzenie epidemiologiczne.  

 

4. Oczekiwanie na wejście do wyznaczonych stref np. park maszyn powinno odbywać się z 

zachowaniem dystansu 1,5 metra.  

 

5. Obowiązuje dezynfekcja dłoni przez zawodników, sędziów, obsługę zawodów przy wejściu 

do obiektu lub na teren zawodów i wyznaczonych stref technicznych  

 

6. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń organizatora.  

 

7. Organizator może utrwalać przebieg zawodów i zachowanie poszczególnych uczestników 

przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 | S t r o n a  
 

Informacje dodatkowe: 

Propozycja miejsc noclegowych na terenie zawodów: 

 

Cukrownia Żnin 

ul. Kl. Janickiego 1 

Telefon: 52 5065750 

Adres www: https://www.cukrowniaznin.pl/ 

 

Dla uczestników Mistrzostw Polski cena promocyjna 270,00 zł za dobę 

za pokój dwuosobowy ze śniadaniem.  

Przy potwierdzeniu rezerwacji konieczne jest podanie hasła: 

„Mistrzostwa Polski w Skuterach”. 

Rezerwacje można potwierdzać do 7 czerwca 2021 r.  

 

 

https://www.cukrowniaznin.pl/

