MISTRZOSTWA POLSKI W WAKEBOARDZIE I
WAKESKACIE NA WYCIĄGU DWUSŁUPOWYM

BIULETYN NR 1
ORGANIZATOR: POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY I NARCIARSTWA WODNEGO ORAZ KS Wawa Wake
MIEJSCE: Wawa Wake; ul.Wspólna 80; Bielawa k. Konstancina Jeziorna.
https://g.page/wawawake?share

OSOBA KONTAKTOWA: Olga Pajakowska 785 934 030 olga@wawawake.pl
PRZEPISY: Zawody rozgrywane będą w oparciu o regulamin Mistrzostw Polski opublikowany na stronie PZMWiNW:
http://www.motorowodniacy.org/dokumenty/wakeboard/regulamin_mp_w_wakeboardzie_i_wakeskacie_za_wyciagiem
_2020.pdf .Regulamin ten jest zgodny z regulaminem IWWF CWWC World Rules opublikowanym na stronie
https://www.cablewakeboard.net/documents/rules-competition-documents/. Do otwarcia kategorii niezbędne będzie
zgłoszenie się minimum 3 zawodników.
WYCIĄG: Dwusłupowy typu
Wakeststion. Rok budowy 2013, długość 198 m, wysokość liny głównej - 10 metrów.
NAGRODY: Medale i nagrody rzeczowe pozyskane od partnerów wydarzenia.
KATEGORIE: Wakeboard kobiet i wakeboard mężczyzn: U11, U15, U19, Open, +30, +40; Wakeskate kobiet i wakeskate
mężczyzn: U19, Open; Open Wakeboard Seated. Możliwy jest start tylko w jednej kategorii wakeboard i jednej
wakeskate.
WARUNKI UCZESTNICTWA: Do zawodów dopuszczone będą jedynie osoby: - z polskim obywatelstwem lub będące
polskimi rezydentami minimum 2 lata, - posiadające aktualną licencję wakeboardową PZMWINW potwierdzającą
posiadane aktualne sportowe badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW w zakresie startu na zawodach
wakeboardowych /klauzula uczestnictwa w rywalizacji sportowej/, - zrzeszone w klubach sportowych będących
członkami Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przez stronę internetową www.cablewakeboard.net do dnia 17 września 2020.
OPŁATY WPISOWE:
Do 11 września:
- 120 zł za jedną konkurencję,
- 150 zł w przypadku uczestnictwa w 2 konkurencjach wakeboard i wakeskate
Powyższe opłaty należy zrealizować przelewem na rachunek bankowy: 32 1140 2004 0000 3002 7755 9370
W tytule należy dopisać: Wpisowe MP – imię i nazwisko zawodnika

Po 11 września opłaty wpisowe wynoszą:
- 170 zł za jedną konkurencję,
- 200 zł w przypadku uczestnictwa w 2 konkurencjach wakeboard i wakeskate
i są płatne w dniu rejestracji na miejscu zawodów.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE : Organizatorzy nie przewidują zakwaterowania dla zawodników. W dniach
zawodów (sobota, niedziela) organizator przewiduje lunch w cenie 30 zł od osoby.
Istnieje możliwość bezpłatnego noclegu w namiocie na terenie Wawa Wake.
Wawa Wake jest wyposażony w pełny węzeł sanitarny.
Rekomendowane miejsce noclegowe: Centrum Konferencyjno-Apartamentowe "Mrówka"
https://goo.gl/maps/VHFw3qtq21eRmQJz6

OFICJALNY TRENING : Czas treningu w godzinach 13:00 – 21:00 zostanie podzielony na 8 godzinnych slotów. Na każdy
slot będzie się mogło zapisać maksymalnie 10 zawodników. Zapisy tylko drogą mailową: olga@wawawake.pl . W
przypadku wolnych miejsc możliwe będzie uczestnictwo w dwóch godzinnych slotach. Lista chętnych sporządzona
będzie w miejscu treningów.
Wyłącznie dla zgłoszonych na zawody zawodników przygotowany został specjalny pakiet treningowy. Cena specjalna
to 99zł/godzina, 50zł/pół godziny z wynajęcie toru.
Rezerwacja i opłata za treningi płatne zuzia@wawawake.pl
Treningi specjalne zaczynają działać od 11.09 do 16.09 włącznie w godzinach od 9:00 do godz. 16:00.

Program ramowy zawodów:
Piatek, 18.09.2020
12:30 – 18:00 Rejestracja i
weryfikacja i zawodników
13:00 – 21:00 Oficjalny trening –
tylko dla zarejestrowanych
zawodników. Trening jest bezpłatny.

Sobota, 19.09.2020
8:00-9:00 Trening
9:00 – 9:20 Riders Meeting
9:30 – 13:00 Eliminacje wszystkich
kategorii
15:00 – 15:30 Oficjalne Otwarcie
Mistrzostw Polski
16:00 Eliminacje – ciąg dalszy

NIedziela, 20.09.2020
8:00 – 9:00 Trening
9:00 - LCQ i finały wszystkich
kategorii,
Tuż po zakończeniu
dekoracja zwycięzców i oficjalne
zakończenie Mistrzostw Polski

UWAGA: PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY ZGŁOSZONYCH ZAWODNIKÓW I WARUNKÓW
POGODOWYCH.
Bieżące informacje dotyczące Mistrzostw Polski będą publikowane na funpagu: na Facebooku. Uruchomienie strony
wydarzenia ok 03.09.2020
PLAN TORU PRZEJAZDU ZOSTANIE PRZEDSTAWIONY W BIULETYNIE NR 2

