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MISTRZOSTW POLSKI SKUTERÓW WODNYCH 

Ostrów Warcki 26 sierpnia 2017 r. 
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AVANT – PROGRAM 

 

 

 TERMIN I MIEJSCE:   
Zawody zostaną rozegrane na Jeziorsku, największym  akwenie i 
zbiorniku retencyjnym w województwie łódzkim  o powierzchni 42,3 km² 
w dniu 26 sierpnia 2017 r.  zgodnie  
z zamieszczonym dalej Programem 

 KLASY: 
a. Jet Modified 

            b. Runabout Stock 

            c. Runabout Limited 

d. Runabout Open 

e. Runabout Spark Stock 

 Zawody zostaną rozegrane w oparciu o:  
a. Regulamin Sportowy Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych 2017  
b. Regulamin Techniczny Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych 2017 
Regulaminy te dostępne są na stronie: 
http://www.motorowodniacy.org.pl/dokumenty/skutery_wodne.html 

 ZGŁOSZENIA: 
Zgłoszenia do udziału w zawodach przyjmowane będą w biurze zawodów 
w Porcie Jachtowym „Jeziorsko” w Ostrowie Warckim w miejscu 
zawodów. 

a. Dnia 25 sierpnia w godz.: 18:00 – 20:00 

b. Dnia 26 sierpnia w godz.: 8:00 – 9:30 
 
Telefon kontaktowy: 
506-158-332 

e-mail: IVRundaMPSW@gmail.com 
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UDZIAŁ W ZAWODACH: 
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu w Mistrzostwach jest: 

c. Posiadanie aktualnej licencji zawodniczej (hologram) – zawodnicy z 
Polski 

d. Posiadanie ważnego badania lekarskiego potwierdzonego przez 
lekarza medycyny sportowej – zawodnicy z Polski 

e. Posiadanie licencji zawodniczej oraz wypełnienie wniosku o licencję 
jednorazową – zawodnicy z zagranicy 

f. Wykupienie w miejscu rozgrywania zawodów ubezpieczenia NNW 
(lub udział  
w ubezpieczeniu grupowym) na kwotę min. 25 000 zł 

g. Dokonanie wpłaty wpisowego 

h. Wypełnienie i podpisanie przez Sędziego Technicznego Karty 
zgłoszenia do udziału w zawodach 

 WPISOWE: 

a. 300 PLN  - I klasa 

b. 100 PLN – każda kolejna klasa 
 

Zawodnicy uczestniczą w zawodach na własny koszt i własną 
odpowiedzialność 

 

 NAGRODY: 
Zawodnicy za zajęcie I, II i III miejsca otrzymają Puchary,Medale, Dyplomy  
i nagrody od Sponsorów 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

a. Wodowanie skuterów odbywać się może tylko i wyłącznie w 
wyznaczonym do tego miejscu 

b. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu samochodami na teren parku 
maszyn oraz strefy dla publiczności. 



 
 

c. Każdy zawodnik zobowiązany jest do ochrony środowiska naturalnego 
i w związku z tym jego obowiązkiem jest nie dopuszczenie do jego 
zanieczyszczenia w wyniku bieżącej obsługi skutera czy też jego awarii 

d. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym 
Avant Programie, które to zmiany będą przedstawione najpóźniej na 
odprawie zawodników. 

e. Za uszkodzoną boję Organizator będzie pobierał opłatę w wysokości 
500 PLN (pięćset złotych) 

f. Ekspozycja reklam w miejscu rozgrywania zawodów jest wyłącznym 
przywilejem Organizatora. Zawodnicy posiadający własne reklamy 
proszeni są o wcześniejszy kontakt z przedstawicielem Organizatora. 

g. Strefa zawodów jest określona przez Organizatora i przedstawiona na 
planie sytuacyjnym jest strefą wyłączoną z publicznego dostępu, 
chyba że Organizator postanowi inaczej. Służby porządkowe w tym 
policja i/lub straż miejska mogą na wniosek Organizatora usunąć i 
zakazać wstępu osobom wskazanym przez Organizatora. 

h. Organizator może wytyczyć strefy z ograniczeniem dostępu oraz 
wprowadzić inne ograniczenia wynikające z zasad bezpieczeństwa. 

 

 

PROGRAM MINUTOWY 

26-08-2017 

8.00-09.30 Rejestracja zawodników-biuro zawodów 

8.00-09.30 kontrola techniczna zawodników 

9.45.-10.00 Otwarcie zawodów 

10.00-10.30 Odprawa zawodników 

10.50 – 11.50 Treningi obowiązkowe 

Trening Runabout (RS) 

Trening JET  

Trening  Seadoo Spark 

Trening Runabout (RGP) i (RL) 

 



 
 

12.00-13.40  - 1 seria wyścigów 

 Klasa Runabout stock 

 Klasa Jet Open (JO) 

 Klasa Runabout Limited 

 Klasa Seadoo Spark 

 Klasa Runabout GP 

 

13.50-15.30 – 2 seria wyścigów 

 Klasa Runabout stock 

 Klasa Jet Open (JO) 

 Klasa Runabout Limited 

 Klasa Seadoo Spark 

 Klasa Runabout GP 

 

15.30-16.00 PRZERWA 

 

16.00 – 17.40 – 3 seria wyścigów 

 Klasa Runabout stock 

 Klasa Jet Open (JO) 

 Klasa Runabout Limited 

 Klasa Seadoo Spark 

 Klasa Runabout GP 

 20.00 - ogłoszenie wyników Rozdanie Pucharów i Ceremonia 

zakończenia Zawodów. 


