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Mistrzostwa Polski 

w narciarstwie wodnym za wyciągiem  
(Open, Juniorzy, Seniorzy) 

26-27.08.2022 r.  
                                   

1. Organizatorzy 

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego 
ul. Nowogrodzka 40 
00-691 Warszawa 
tel. +48 226174449 
e-mail: motorowodniacy@motorowodniacy.org 

WOSiR Szelment Sp. z o.o 
Szelment 2 
16-404 Jelniewo 
tel. + 48 568 30 07 
e-mail: biuro@wosir-szelment.pl 

UKS NA-WA 
Szelment 2  
16-404 Jeleniewo 
tel.: + 48 669988281  
e-mail: uks.nawa@onet.pl 

Uczniowski Klub Sportowy MOS Augustów 
ul.Zarzecze 1 
16-300  Augustów 

2. Uczestnictwo 

Zawodnicy, którzy chcą wziąć udział w zawodach muszą: posiadać ważną licencję 
zawodniczą Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, aktualne 
badania lekarskie i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, muszą 
być zarejestrowani w systemie EMS; opłata licencyjna w systemie EMS: na cały rok – 
25$, na jedne zawody 7$ za kategorię. 

Zawody zostaną zorganizowane w WOSiR Szelment na wyciągu nart wodnych w 
następujących konkurencjach: slalom, skoki, jazda figurowa. Zawody zostaną 
przeprowadzone zgodnie z zasadami z regulaminami IWWF. 

3. Kategorie 

mailto:motorowodniacy@motorowodniacy.org
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Zawody zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach wiekowych: 

• Open (kobiety i mężczyźni) 

• U19 (dziewczęta i chłopcy) 

• U15  (dziewczęta i chłopcy) 

• Senior 35+ 

4. Homologacja 

WBW 

5. Zgłoszenia 

Zgłoszenia/rejestracji należy dokonać za pomocą systemu EMS wpisując: kategorię, 
dyscyplinę i w przypadku chęci uczestnictwa w skokach odpowiednią wysokość 
progu. Rejestracji należy dokonać do dnia 24 sierpnia 2022 roku. Po tym 
terminie rejestracja zostanie zamknięta i nie będzie możliwe dopisanie 
żadnego nowego zawodnika, nawet na odprawie kierowników ekip (jak 
dotychczas).  

6. Sędziowie 

Nazwiska sędziów są dostępne na stronie systemu EMS. 

7. Opłata startowa 

Opłata startowa wynosi 100 złotych/osobę za trzy konkurencje ,za jedną 40 zł. 
Płatność gotówką. 

Opłata startowa musi zostać wniesiona w gotówce na odprawie kierowników ekip. 

8. Nagrody 

Medale za I, II i III miejsce. 

10. Harmonogram 

Piątek 26.08 .2022                                                                                                                                  
08:00 – 12:00 Rejestracja 
14:00 – 18:00  Oficjalny trening 
18:00 – 20:00   Homologacja 
18:00 – 20:00  Spotkanie Kapitanów Drużyn 
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Sobota, 27 sierpnia 
07.00 Eliminacje Slalom   
Open – women, men 
Senior 35+ 
U15 –  women, men 
U19 –  women, men 
 
Eliminacje Jazda Figurowa  
Open  - women ,men 
Senior 35+ 
U15 – women, men 
U19 – womem, men 

      
Eliminacje Skoki 
150 women, men 
165 women, men 
180 men 
 
Niedziela, 28 sierpnia 
7.00 Slalom finały      
Open – women, men 
Senior 35+ 
U19 – women, men 
U15 – women, men 
 
Jazda Figurowa finały  
Open – women, men 
Senior 35+ 
U19 – women, men 
U15 – women, men 
 
Skoki  finały 
U15 – women, men 
U19 – women, men 
Open – women, men  

16.00 Ceremonia wręczenia nagród 

Program zawodów może ulec zmianie 

 

 

WAŻNE! 
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 *Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów, 
uczestnicy zostaną o tym poinformowani podczas odprawy kierowników 
ekip. 

Uprasza się by wszyscy nieletni zawodnicy mieli uregulowaną sytuacje odnośnie 

opiekuna prawnego. 

 

Wszyscy zawodnicy biorą na siebie odpowiedzialność w każdym znaczeniu nawet 

jeżeli są zaangażowani poza zawodami np. w jakimkolwiek dodatkowym wydarzeniu. 

Wraz z udziałem w zawodach, zawodnicy zrzekają się wszelkich roszczeń prawnych 

wobec organizatora. Zawodnicy powinni się zaopatrzyć w prywatne ubezpieczenie od 

wypadków oprócz ubezpieczenia zdrowotnego. Szkody zadane osobom trzecim (np. 

widowni) są ubezpieczone tylko w granicach odpowiedzialności organizatora. 


