
 

 

Mistrzostwa Polski 

w narciarstwie wodnym za wyciągiem w Szelmencie 
 

10-13.08.2017  
      

1. Organizator 

 

Polski Związek Motrowodny i Narciarstwa Wodnego 

ul.Nowogrodzka 40 

00-691 Warszawa 

tel. +48 226174449 

fax. +48 226170984 

e-mail: motorowodniacy@motorowodniacy.org 

 

i 

 

 

Klub Sportów Wodnych "FARWATER" 

ul. Widokowa 6 

59-400, Jawor  

tel.: +48 500 34 48 22  

e-mail: klubfarwater@wp.pl  

www: www.klubfarwater.pl 

 

 

2.Uczestnictwo: 

Zawodnicy, którzy chcą wziąć udział w zawodach muszą mieć ważną licencję zawodniczą Polskiego 

Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

 

Zawody zostaną zorganizowane na wyciągu w Szelmencie w następujących dyscyplinach: jazda figurowa, 

slalom, skoki i w trójkombinacji (całościowo). Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami 

z regulaminami IWWF. 

 

3.Kategorie: 

Zawody zostana przeprowadzone w następujacych kategoriach wiekowych: 

Open  (kobiety i męźczyźni) 

Senior (kobiety i męźczyźni) 

U-19   (dziewczęta i chłopcy) 

U-15   (dziewczęta i chłopcy) 

 

4. Homologacja: 

 Normal 

 

 

5. Rodzaj wyciągu: 

Rixen Cableway (czterosłupowy) 

 

mailto:klubfarwater@wp.pl
http://www.klubfarwater.pl/


6. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 4-go sierpnia 2017 na adres mailowy: kasprzyk.iza@vp.pl,  

kurnik.w@vp.pl oraz aleksandra.laga@motorowodniacy.org 
 

7. Sędziowie: 

Nazwiska sędziów są dostępne na stronie IWWF. 

 

8. Opłata startowa: 

 

Opłata startowa wynosi 60 złotych za 3 konkurencje a 20 złotych za udział w jednej konkurencji. 

W kategorii U-15 opłata startowa wynosi 40 złotych za trzy konkurencje, a 20 złotych za udział w jednej 

konkurencji.Opłata musi zostać wniesiona w biurze zawodów przed rozpoczęciem oficjalnych terningów. 

W przypadku wniesienia opłaty startowej za udzial w Grand Prix, nie wnosimy opłaty stratowej za udział 

w Mistrzostwach Polski. 

 

9. Nagrody : 

 

Medale za I, II i III miejsce. 

 

 

10. Harmonogram: 

 

Czwartek 10-ty sierpnia  19:00 - 20:00  odprawa sędziów i kierowników ekip 

 

Piątek       11-ty sierpnia          8:00 – 11:00  trening oficjalny– slalom ,jazda figurowa 

                                                11:00 – 12:30  trening oficjalny –skoki 

                                                12:30 -  13:00  odparawa sędziów i kierowników ekip 

                                                13:30 -eliminacje –jazda figurowa U15,U19,open,senior 

 

Sobota      12-ty sierpnia        8:00 – 12:30  eliminacje-slalom 

                                               13:00 – 16:00   eliminacje-skoki 

                                               16:00 – finał-jazda figurowa 

 

Niedziela  13-ty sierpnia        8:00- 11:00 finał slalom 

                                               11:00- 13:00 finał skoki 

                                               14:00 – ceremonia wręczenia nagród 

     

  

Harmonogram może ulec zmianie 

 

10. Możliwość zakwaterowania: 

 

WOSiR SZELMENT sp. z o.o. 

16- 404 JELENIEWO 

Szelment 2 

Tel. 503 870 517 

prezes@wosir-szelment.pl 

biuro@wosir-szelment.pl 

Tel. +48 87 568 30 07; 783 800 703 

e-mail: noclegi@wosir-szelment.pl 
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Hotel Loft 1898- odległość do miejsca zawodów około 15 km. 

ul. Pułaskiego 24K 

16-400 Suwałki 

Telefon:+48 87 739 59 00, 

e-mail: info@hotelloft.pl 

 

 

 

Hostel WIGRY- odległość do miejsca zawodów około - 17 km. 

ul. Zarzecze 26, 16-400 Suwałki 

 

Formularz rejestracyjny 

Puchar Europy Grand Prix  oraz Mistrzostwa Polski w narciarstwie wodnym za 

wyciągiem 

 

10-13.08.2017 

 
  

 

 Imię i nazwisko Data urodzenia Kat. Slalom Figury Skoki,wys.skoczni Udział w Grand Prix dla 

zawodników z Polski tak/nie 

 

 Europy 1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10

. 

       

 

 

Formularz rejestracyjny  należy wysyłać do dnia 4-go sierpnia 2017 na adres mailowy: kasprzyk.iza@vp.pl 

,  kurnik.w@vp.pl oraz aleksandra.laga@motorowodniacy.org 
 

 

 

WAŻNE! 

  

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów, uczestnicy zostaną o tym 

poinformowani podczas odprawy kierowników ekip. 

 

 

mailto:info@hotelloft.pl
mailto:kasprzyk.iza@vp.pl

