
 

 

 
 

GPX  OF POLAND 

Augustow - Poland 

 

27.08.2021 r. 
      

 I N V I T A T I O N/ZAPROSZENIE 

 

We invite all skiers to participate in the GPX of Poland, which will be held from from 27th to 28th 

of August in Augustow, Poland. Google maps coordinates : N 53.85524 ; E 22.98889. /Zapraszamy 

wszystkich zawodników narciarstwa wodnego do udziału w Grand Prix of Poland, który odbędzie się w 

dniach 27-28 sierpnia –  w Augustowie. Dane Google maps: N 53.85524 ; E 22.98889. 

 

1. Organiser/ Organizator 

 

Polish Motorboat and Water Ski Federation 

Nowogrodzka 40 

00-691 Warszawa 

Poland 

Tel. +48 226174449 

Fax. +48 226170984 

e-mail: motorowodniacy@motorowodniacy.org 

 

 

 

 

2. Conditions of the Competition: /Warunki zawodów 

The competition will be held at the Cableway in Augustow - Poland on the Necko lake, in the following 

disciplines: Tricks, Slalom, Jump. The competition will be carried out according to the rules of the IWWF 

World Cableski Technical Rules 2021 and E&A Additional Rules 2021. 

Zawody odbędą się na wyciągu w Augustowie znajdującym się na jeziorze Necko, z następującymi 

dyscyplinami: jazda figurowa, slalom, skoki. Zawody będą rozgrywane według zasad „IWWF World 

Cableski Technical Rules 2021“ oraz „E&A Additional Rules 2021“. 

 

3. Categories: /Kategorie 

The competition will be carried out in the following Categories:  

open men and women,  U 19 men and women, U15 men and women, senior men and women/ Zawody 

będą rozgrywane w następujących kategoriach: Open: mężczyźni i kobiety,  U-19: chłopcy i dziewczynki, 

U-15: chłopcy i dziewczynki, Senior: mężczyźni i kobiety 

 

4. Homologation:/ Homologacja 

This competition will be WBW – homologated.  / Homologacja – WBW.  

 

5. Drawing facility/ Wyciąg: 

Rixen Cableway (4 pylons) Wyciąg Rixen (czterosłupowy) 

 

6. Applications/Zgłoszenia 



 

 

The entry form of the participants must be sent no later than 25th of August by EMS. / Zgłoszenia 

zawodników muszą być wysłane nie później niż 25 sierpnia poprzez systém EMS. 

 

7. Judges/Sędziowie 

You can find the nominated judges on EMS./ Wykaz wyznaczonych sędziów można znaleźć na stronie 

EMS. 

 

8. Entry fee/ Wpisowe 

The organiser is going to collect entry fee: 80€ for all events, 60€ for two events, 30€ for one event. for all 

categories/ Organizator pobiera opłatę wpisową w wysokości 80 euro za całość, 60 euro za dwie 

dyscypliny, 30 euro za jedną dyscyplinę dla wszystkich kategorii wiekowych.  

 

9. Time schedule/ Program zawodów 

Due to organising a Polish Chamionships we are gaing to schedule like this. 

 26th of August. czwartek 26 sierpnia 

    08:00 – 12:00 Registration Rejestracja 

    14:00 – 18:00 Official training Oficjalny trening 

    18:00 – 20:00 Homologation Homologacja 

18:00 – 20:00 Team captain and Jury meeting Spotkanie Kapitanów Drużyn 

i Jury Sędziów 

 27th of August – piątek 27 sierpnia 

    07:00 Start and non stop Slalom preliminary /Eliminacje Slalom   

         Open – women, men 

         U15 –  women ,men 

         U19 –  women ,men 

          

    

Following Tricks preliminary Eliminacje / Eliminacje Jazda Figurowa –   

     Open  - women ,men 

     U15 – women  , men 

     U19 – womem , men 

      

Following Jumps preliminary /  Eliminacje Skoki–   

     150 women , men 

     165 women men 

     180 men 

Following      Slalom final      

                                                          Open – women ,men 

                                                         U19 – women , men 

                                                         U15 – women , men 

Following     Tricks final                 

                                                         Open – women , men 

                                                         U19 -   women , men 

                                                         U15 -   women , men 

Following     Jumps final  

                                                         U15 – women , men 

                                                         U19 – women , men 

                                                         Open – women ,men  

 

  

    

 



 

 

10.The time of start and schedule can be altered by decision of the judges./ Czas startu i rozkładu 

zawodów może być zmieniony decyzją sędziów. 

 

 

 

. 

 

 

11. Liability: / Odpowiedzialność 

All competitors take part on their own risk in every respect even if they are engaged out of the 

competition, e.g. in any additional program. With the entry of the competition they give up any claim 

from cases of loss of any kind arising indirectly or directly during this event. Athleets must have effective 

a private accident insurance besides their health insurance. Damage to a third party (e.g. spectators) is 

insured only within the limits of the organiser's liability. /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 powini się zaopatrzyć w prywatne ubezpieczenie od 

wypadków oprócz ubezpieczenia zdrowotnego. Szkody  zadane osobom trzecim(np. widowni) są 

ubezpieczone tylko w granicach odpowiedzialności organizatora. 

 

 

12. Special offer /Specjalna oferta 

The owner of the cable will arrange reservation of the Cableski installation -  the price is 150- € per hour. 

A mimimum amout of set is 15 min. You can order training from 23 of August up to 25 of August. Please 

contact kasprzyk.iza@vp.pl for this/ Właściciel wyciągu zorganizuje rezerwację wyciągu – 150 euro za 

godzinę. Minimalny czas treningu wynosi 15 minut. Można rezerwować trening od23  sierpnia do 25 

sierpnia. 

E-mail do rezerwacji:  kasprzyk.iza@vp.pl,  

 

13. Accommodations/ Zakwaterowanie 

All competitors shall book their accommodations and lodging on their behalf. Please contact the 

organisers kasprzyk.iza@vp.pl to arrange all of this. /Wszyscy zawodnicy muszą zoorganizować 

zakwaterowanie  i wyżywienie we własnym zakresie. Proszę skontaktować  się z organizatorami w celu 

dalszej organizacji  

 

 

 

 

We look forward to seeing you on site.  

 

 

Organizers 
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