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1. TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW
Termin zawodów: 22.08.2015 r.
Miejsce zawodów: Jezioro Ślesińskie; przystań Marina Ślesin; ul. Napoleona 13 , 62-521
Ślesin (plan graficzny miejscowości z trasą dojazdu oraz terenem imprezy stanowić będą
załączniki 1 i 2).
Charakterystyka miejsca: przystań znajduje się w bliskiej odległości od centrum

miejscowości Ślesin z łatwą drogą dojazdu. W miasteczku – w bliskiej odległości od
przystani - są dostępne markety i sklepy spożywcze oraz pawilony usługowe. W pobliżu
stacja paliw Orlen (ul. Kleczewska 33). Najbliższe stacje w Koninie: Shell (ul .Poznańska 48
i ul. Chopina 32), BP (ul Torowa 26 i ul. Przemysłowa 20). LOTOS (ul. Ślesińska 40a i
Poznańska 53a), Statoil (ul. Ślesińska42a) . Obiekt składa się z budynku hotelu Marina, w
którym znajduje się m.in. restauracja. Obiekt posiada wymagane zaplecze sanitarne w
tym dwa kompleksy sanitariatów w części zawodów dostępne dla wszystkich
uczestników imprezy. Na terenie znajdują się dwa duże parkingi oraz ciąg punktów
gastronomicznych. Przewidywane są liczne dodatkowe atrakcje dla kibiców.
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2. REGULAMIN ZAWODÓW
Zawody zostaną rozegrane w oparciu o:
a. Regulamin Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych 2015;

b. Regulamin Techniczny 2015.
Regulaminy te dostępne są na oficjalnej stronie Polskiego Związku Motorowodnego i
Narciarstwa Wodnego:
http://www.motorowodniacy.org/dokumenty/skutery_wodne.html

3. ROZGRYWANE KLASY
a. Jet GP
b. Runabout Stock Novice
c. Runabout Limited
d. Runabout GP
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4. BIURO ZAWODÓW i ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW
Biuro zawodów - lokalizacja:
w budynku główny przystani Marina Ślesin (ul. Napoleona 13 , 62-521 Ślesin).
Zgłoszenia zawodników i odbiór techniczny:
w dniach 21.08. (piątek) w godz. 18.00 – 20.00; 22.08 (sobota) w godz. 07.30 – 09.00.
Miejsce odprawy – namiot przy biurze zawodów.
Odprawa obowiązkowa zawodników wszystkich klas w dniu 22.08 (sobota) godz. 09.30
- 10.00. Dodatkowa obowiązkowa odprawa zawodników klasy RSN w godz. 10.00 -

10.15.

5

5. WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAWODNIKA DO STARTU
a. posiadanie aktualnej licencji zawodniczej (hologram);
b. posiadanie ważnych badań lekarskich potwierdzonych przez lekarza medycyny

sportowej;
c. wykupienie w miejscu rozgrywania zawodów ubezpieczenia NNW na kwotę
minimum 25 000 pln;
d. dokonanie wpłaty wpisowego – zgodnie z punktem 4.2 Regulaminu Mistrzostw Polski
Skuterów Wodnych 2015 (300 pln – 1 klasa; 100 pln - każda kolejna klasa);
e. wypełniona przez zawodnika i podpisana przez Sędziego Technicznego karta
zgłoszenia do udziału w zawodach.
Uwaga – zawodnicy uczestniczą w zawodach na własny koszt.
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6. NAGRODY
a. zawodnicy wszystkich klas za zajęcie miejsc 1-3 w V Rundzie Mistrzostw Polski
Skuterów Wodnych otrzymują puchary;

b. zawodnicy wszystkich klas za zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji końcowej Mistrzostw
Polski Skuterów Wodnych (sezon 2015) otrzymują puchary, medale i nagrody
rzeczowe.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a. wodowanie skuterów może odbywać się tylko i wyłącznie w wyznaczonym do tego
miejscu. Organizator zawodów zapewnia pojazdy typu QUAD do celów wodowania
sprzętu zawodników;
b. 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;
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7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE (c.d.)
c. organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Avant Programie;
d. za uszkodzoną boję organizator będzie pobierał opłatę w wysokości 500 pln;

e. ekspozycja reklam w miejscu zawodów jest wyłącznym przywilejem organizatora
oraz oficjalnych Partnerów i Sponsorów imprezy;
f.

organizator powierza zabezpieczenie terenu oraz przebiegu zawodów w okresie od
dnia 21.08 godz. 18.00 do dnia 23.08

godz. 12.00

firmie ochrony TEMIDA.

Organizator zobowiązuje uczestników zawodów i wszystkie osoby towarzyszące do
przestrzegania

obowiązujących

zasad,

regulaminów

i

procedur

oraz

do

podporządkowywania się poleceniom służby ochrony. Służba ochrony i policja
mogą usunąć z terenu imprezy osoby: zakłócające przebieg imprezy w tym
porządek publiczny, zagrażające zdrowiu lub życiu innych osób, zagrażające
bezpieczeństwu mienia. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli trzeźwości

wszystkich zawodników przed przystąpieniem oraz podczas trwania zawodów.
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7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE (c.d.)
g. Teren

imprezy

odgrodzonych

został

podzielony

płotkami

na

ochronnymi
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stref
z

dostępu

brakiem

objętych

dostępu

dozorem,
dla

osób

nieupoważnionych. Strefy naniesione są na planie graficznym stanowiącym
załącznik nr 2). Strefy i przyporządkowane numery:
1. Parking dla zawodników – podłoże trawiaste
2. Plac dla kamperów – podłoże trawiaste, dostępne 220V, bliska odległość do sanitariatów
3. Biuro zawodów - czynne: 21.08 w godz. 18.00-20.00, 22.08 w godz. 07.30-9.00
4. Park maszyn DEPO – strefa nocna dozorowana zamknięta z brakiem dostępu w godz. 22.00-06.00
oraz podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia zawodów
5. Park maszyn DEPO – strefa dzienna podczas zawodów – slip – odgrodzony płotkami ochronnymi
6. Linia startu brzegowa
7. Stanowisko sędziów – molo – dostęp wyłącznie pojedynczo za zgodą sędziego
8. Namiot zawodów – miejsce odprawy zawodów w dzień oraz After party w godz. wieczornych
UWAGA: Zakaz przebywania zwierząt w strefach 3 – 8; Zakaz palenia tytoniu oraz stosowania
otwartego ognia w strefach : 3 ,4 , 5 ,6 , 8.
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8. MINUTOWY PROGRAM ZAWODÓW
Piątek 21.08.2015
18:00 – 20:00 Rejestracja zawodników oraz odbiór techniczny

Sobota 22.08.2015
7:30 – 9:00 Rejestracja zawodników
7:30 – 9:00 Odbiór Techniczny
9:30 – 10:00 Odprawa zawodników
10.00 – 10.15 Dodatkowa odprawa zawodników w klasie RSN
10:30 – 11:30 Treningi obowiązkowe
10:30 – 10:50 Klasa Jet GP; 10:50 – 11:10 Klasa Jet GP Klasy RL / R GP; 11:10 – 11:30 Klasa RSN

12:00 – 13:15 Pierwsza seria wyścigów
12:00 – Runabout Limited; 12:20 – Runabout Stock Novice; 12:40 – Jet GP; 13:00 - Runabout GP
14:30 – 15:45 Druga seria wyścigów
14:30 - Runabout Limited; 14:50 - Runabout Stock Novice; 15:10 - Jet GP; 15:30 - Runabout GP
16:30 – 17:45 Trzecia seria wyścigów
16:30 - Runabout Limited; 16:50 - Runabout Stock Novice; 17:10 - Jet GP; 17:30 - Runabout GP
20:00 – Oficjalne zakończenie zawodów / Dekoracja zwycięzców oraz After Party
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9. DODATKOWE INFORMACJE
After party:
Namiot zawodów , rozpoczęcie o godz. 20.00

- wstęp wolny dla wszystkich zawodników i osób towarzyszących zgłoszonych przy
akredytacji oraz zaproszonych gości;
- wstęp do namiotu za okazaniem identyfikatora (opaski) lub zaproszenia;
- poczęstunek w formie kolacji z napojami zimnymi i ciepłymi;
- strój dowolny.
Dodatkowe bezpłatne świadczenia w dniu zawodów:
- kawa i herbata oraz woda do picia w namiocie zawodów w godz. 10.30 – 16.00;
- słodki kącik w namiocie w godz. 10.30 – 12.00;
- kawa gorąca lub mrożona lub sok pomarańczowy wyciskany poj. 200 ml dla każdego z

zawodników (2 talony do realizacji w punkcie KAWA przy plaży);
- na plaży, wzdłuż parku maszyn DEPO (strefa dzienna) zostanie udostępniony teren na
namioty zawodników.
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10. BAZA NOCLEGOWA
Baza noclegowa dostępna na oficjalnej stronie www Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie:
www.slesin.pl/145/noclegi
UWAGA - możliwość rezerwacji noclegów w Hotelu Marina położnym na terenie
rozgrywania zawodów została ograniczona (inne imprezy i wcześniejsze rezerwacje). Ze
względu na lokalizację i bliskość do Mariny rekomendujemy dwa obiekty na ul. Leśnej w
Ślesinie:
Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Hotel Energetyk - 7 min. spacerem do Mariny, ta
sama linia brzegowa. Ceny wyjściowe pokoi ze śniadaniem : 2 os. -160 zł , 3 os. -240 zł , 4
os. -275 zł przy rezerwacji grupy można uzyskać rabaty.
Centrum Zdrowia i Relaksu ,”Verano” - 1,5 km do Mariny, ta sama linia brzegowa –
kilkadziesiąt wolnych miejsc w domkach 2-5 osobowych. Ceny wyjściowe domków bez

śniadania: 2 os. -180 zł , 3 os.- 210 zł , 4 os. – 280 zł , 5 os. – 300 zł przy rezerwacji grupowej
można uzyskać rabaty. ceny śniadań 20 zł / osoba dorosła , 16 zł / dziecko.
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11. PATRONI, PARTNERZY I SPONSORZY
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12. KONTAK Z ORGANIZATORAMI ZAWODÓW
Akredytacje dla mediów wydawane będą w biurze zawodów

budynek główny przystani Marina Ślesin (ul. Napoleona 13 , 62-521 Ślesin); czynne: 21.08 w
godz. 18.00-20.00, 22.08 od godziny 07.30.
Wszelkie dodatkowe informacje dla mediów:
Adrian Skubis, tel.: +48 509 584 999; e-mail: adrian.skubis@motorowodniacy.org
Wszelkie dodatkowe informacje dot. zgłoszeń, organizacji i logistyk:

Agnieszka Kołodziejek, tel.: +48 607 620 327; e-mail: agnieszka.kolodziejek@temida-group.pl
Kontakt z organizatorem zawodów
Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
tel.: +48 22 617 44 49; e-mail: motorowodniacy@motorowodniacy.org
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ZAŁĄCZNIK NR. 1 - PLAN GRAFICZNY ŚLESINA Z TRASĄ DOJAZDU
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ZAŁĄCZNIK NR. 2 - TEREN IMPREZY ZE STREFAMI
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