REGULAMIN

I Runda Pucharu Małopolski Skuterów wodnych
Cel zawodów:
Wyłonienie najlepszych zawodników w Skuterach Wodnych.
Promowanie Jeziora Czchowskiego.
Popularyzacja sportu motorowodnego. Doskonalenie umiejętności i techniki pływania
skuterem wodnym.
Wymiana doświadczeń oraz integracja załóg.
Propagowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego.
Termin i miejsce:
3 lipiec 2016r. Czchów - Jezioro Czchowskie
Organizator:
Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa wodnego
Małopolski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego w Krakowie
Ognisko TKKF DELFIN Tarnów
Współorganizatorzy:
Firma RABEK Czchów
Firma ROLESKI Zbylitowska Góra
Zakład Obsługi Sportu COM-SHOOTING Tarnów
Biuro zawodów:
Ognisko TKKF DELFIN Tarnów ul. Sanguszków 32
tel./fax. 146286910
email delfin@kacer.pl
Biuro czynne w dni robocze 800 – 1700.
Postanowienia ogólne:
Sprawy organizacyjno-porządkowe:
Do zawodów dopuszcza się sprzęt wyłącznie zarejestrowany i ubezpieczony.
Każdy z zawodników powinien posiadać ubezpieczenie OC i NW na czas trwania imprezy.
Każdy z zawodników musi posiadać odpowiednie uprawnienia.
Zawodnik bezwzględnie zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa na
wodzie i stosowania się do nich.
Zawodnik wypełnia kartę zgłoszenia i przekazuje organizatorowi 30 minut przed konferencją
techniczną.
Przez cały czas trwania zawodów jednostki pływające uczestniczące w zawodach muszą
znajdować się w miejscu do tego wyznaczonym.
Za samowolne wypływanie z miejsca wyznaczonego bez zgody sędziego zawodnik zostanie
zdyskwalifikowany.
Każdy zawodnik może startować w kilku klasach.
Klasyfikacja będzie prowadzona w kategorii kobiet i mężczyzn tylko w tedy gdy ilość
startujących kobiet w klasie będzie większa niż 3.
Karty zgłoszeniowe przyjmowane będą do godz. 1000
Zawodnik musi uczestniczyć w konferencji technicznej.
Za nieprzestrzeganie postanowień regulaminu zawodnik może zostać zdyskwalifikowany.
Opłaty:
Opłata startowa 50zł. od zawodnika (z własnym sprzętem).
Opłata startowa 150zł. od zawodnika (na sprzęcie organizatora) w klasie do 800cm3.
Opłaty przyjmowane będą przez organizatora przy wydawaniu kart startowych w dniu
zawodów.

Termin zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 2 lipca 2016r. do godz. 1800 na adres
zagiel.tarnow@interia.pl oraz Tel: 502537900.
Zgłoszenia po terminie w dniu zawodów skutkują zwiększoną opłatą startową
w wysokości 100zł.
Podział na klasy:
Minimalna ilość startujących w klasie: 4 osoby w przypadku mniejszej ilości zawodnicy przesunięci
zostaną do wyższej klasy.
I. Do 800cm3
II. Do 1200cm3
III. Powyżej 1200cm3
Klasyfikacja:
Indywidualna:
1.
2.
3.
4.

Kobiet.
Mężczyzn.
Według Sumy punktów uzyskanych w wyścigach
Maksymalna ilość punktów - ilość startujących + 3 punkty
a. I miejsce ilość startujących + 3 punkty
b. II miejsce ilość startujących + 1 punkt
c. III miejsce ilość startujących – 1 punkty
d. IV miejsce ilość startujących – 2 punkty
e. V miejsce ilość startujących – 3 punkty
f. VI miejsce ilość startujących – 4 punkty

Nagrody
klasyfikacja indywidualna

Za miejsca I - III Puchar i dyplom.
Za miejsca IV – VI dyplomy.

Przebieg konkurencji:
1. Zawodnicy startują indywidualnie na czas z pola startowego, czas puszczany jest w momocie
przekroczenia lini startu.
2. 2- 3 wyścigi po trasie slalomowej X okrążeń w zależności od ilości uczestników
3. Ilość wyścigów i okrążeń ustalona zostanie przez organizatora po przyjęciu zgłoszeń i ogłoszona zostanie
na odprawie technicznej
Program zawodów
Przyjazd zawodników niedziela 3 lipca 2016 od godz. 900 J. Czchów – przystań naprzeciw
Hotelu Łaziska.
Akredytacja, pobranie i wypisanie kart zgłoszeniowych 900 – 1000
Konferencja techniczna 1030
Otwarcie Zawodów 1050
1100 – Rozpoczęcie 1 wyścigu zgodnie z przedstawionym harmonogramem biegów na
konferencji technicznej
Ogłoszenie oficjalnych wyników wręczenie nagród zakończenie imprezy.

Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji oraz zmian i uzupełnień niniejszego regulaminu.
Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody i straty tak w stosunku do zawodników jak i ich
sprzętu, jak też za spowodowane przez nich straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia przez cały czas trwania imprezy.
Przez podpisanie zgłoszenia, zawodnik zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu,
przepisów p.poż i porządkowych obowiązujących na obiektach sportowych.
Kontakt: Kazimierz Kacer Tel.0146286910, kom.502 537900, email: zagiel.tarnow@interia.pl

ORGANIZATOR

