Polski Związek Kiteboardingu PZKite

REGULAMIN ZAWODÓW, PUCHARU I MISTRZOSTW POLSKI PZKITE
W KITEBOARDINGU 2019
1.

ORGANIZACJA I KALENDARZ
Koordynator zawodów jest Polski Związek Kiteboardingu, który zastrzega sobie prawo do zmian w kalendarzu.
Organizatorzy zawodów zaliczanych do Pucharu i Mistrzostw Polski muszą uzyskać akredytację Zarządu PZKIte.
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KONKURENCJE
Konkurencje główne:
a. Freestyle(F) (styl dowolny),
b. Formuła Kite Open (FKO) (wyścigi hydroskrzydeł po trasie).
Konkurencje dodatkowe:
a. Formuła Kite Mixed (wyścigi duetu kobieco-męskiego), (FKM),
b. Twin Tip Racing (wyścigi desek dwukierunkowych po trasie), (TTR),
- TTR Open – bez ograniczeń wiekowych
- TTR U14 - zawodnicy urodzeni po 31.12.2005.
c. Slalom,
d. Wave (pływanie po fali), (W),
e. Kiteloop (wykonywanie pętli latawcem),
f. Best Trick (najtrudniejszy trik),
g. Air Style (wysokie skoki z ewolucjami starej szkoły freestyle),
h. Sliders (ewolucje na przeszkodach),
i. Expression (najlepsze ewolucje wykonane w podanym przedziale czasowym),
j. Big Air (najwyższy skok)
k. Pojedynek (najlepsi zawodnicy wykonują określone triki),
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OBOWIĄZKI KOORDYNATORA ORAZ ORGANIZATORA
Obowiązki Koordynatora:
a. rekomendacja i pomoc w zapewnieniu sędziów,
b. pomoc w powołaniu komisji regatowej,
c. dostarcza flagi oraz naklejki z logo PZKite.
Obowiązki Organizatora:
a. ogłoszenie Zawiadomienia o Zawodach co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem
imprezy na stronie PZKite i Organizatora,
b. ogólna dostępność do udziału w zawodach dla wszystkich zainteresowanych zawodników,
c. zapewnienie infrastruktury umożliwiającej rozegranie zawodów,
d. zapewnienie stosownej ilości sprzętu technicznego (boje, tyczki, flagi, łączność) potrzebnego do
przeprowadzenia zawodów,
e. dostarczenie sprawnej łodzi, która może pomieścić dwóch sędziów,
f. zapewnienie uczestnikom każdego dnia zawodów ciepłego posiłku oraz wystarczającej ilości
napojów,
g. ubezpieczenie OC pokrywające organizację regat żeglarskich. Kopia ubezpieczenia ma być
przekazana Koordynatorowi.
h. zapewnienie skutecznej asekuracji na wodzie dostosowanej do panujących warunków i akwenu
i. nagrody finansowe lub / i rzeczowe,
j. zapewnienie ekspozycji flag oraz umieszczenie naklejek PZKite na deskach zawodników.

1

Polski Związek Kiteboardingu PZKite

4.
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

4.7.
4.8.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

5.7.
6

7.
7.1.

7.2.

UCZESTNICTWO. WYMAGANE DOKUMENTY. REJESTRACJA
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy polscy i zagraniczni. W Mistrzostwach Polski Freestyle mogą
startować jedynie zawodnicy z polskim obywatelstwem.
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia będzie osobista rejestracja w biurze zawodów, wypełnienie i podpisanie
formularza rejestracyjnego, wpłata wpisowego, złożenie oświadczenia o podporządkowaniu się obowiązującym
przepisom przeprowadzenia zawodów, zgoda na wykorzystanie wizerunku, złożenie oświadczenia o stanie
zdrowia pozwalającego na uczestnictwo w zawodach sportowych, złożenie oświadczenia o pozostawieniu
sprzętu na terenie zawodów na ryzyko własne, złożenie oświadczenia o posiadaniu jednego z ubezpieczeń OC na
zawody kiteboardingowe: Karta Kiteboardera PZKite / VDWS / licencja PZŻ z minimalną sumą ubezpieczenia nie
mniejszą niż w Karcie Kiteboardera.
Zawodnicy niepełnoletni muszą pozostawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów zezwalającą na
udział niepełnoletniego zawodnika w zawodach kiteboardingowych.
Zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC oraz dokument
potwierdzający datę urodzenia.
O maksymalnej ilości zawodników w kategoriach Open decydować będzie Dyrektor Zawodów.
W nadzwyczajnych udokumentowanych przypadkach losowych, Dyrektor Zawodów może dopuścić do
zawodów zawodnika nieobecnego podczas rejestracji poprzez pisemnie upoważnionego pełnomocnika.
Warunkiem jest wcześniejsze skontaktowanie się z Dyrektorem Zawodów oraz wpłacenie wpisowego przez
pełnomocnika.
Zgłoszenie do zawodów można przesłać drogą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora.
Rejestracja zgłoszeń zostanie przeprowadzona przed skippers’ meeting pierwszego dnia zawodów w
określonych godzinach wymienionych w ZoZ.
NAGRODY
Zwycięzcy zawodów oraz klasyfikacji generalnej PP będą wyróżnieni nagrodami finansowymi, rzeczowymi,
dyplomami, medalami i pucharami. Dokładna informacja o rozdziale nagród będzie przedstawiona w ZoZ.
Podział puli nagród finansowych ustala Organizator po uzgodnieniu z Koordynatorem.
W przypadku mniejszej ilości zawodników niż nagradzana ilość miejsc, dodaje się sumy za miejsca nierozdane i
równomiernie dzieli pośród wszystkich zawodników zarejestrowanych do danej kategorii.
Wysokość puli nagród finansowych dla głównych konkurencji będzie przedstawiona w ZoZ.
Nieobecność nagrodzonego zawodnika podczas ceremonii zamknięcia będzie skutkowała konfiskatą nagród
pieniężnych i rzeczowych oraz przekazaniem ich dla Organizatora (z wyjątkiem przypadków uzgodnionych z
Organizatorem). Powyższe nie ma zastosowania w przypadku nagród sportowych (dyplomy, medale i puchary).
W przypadku nierozegrania jednej lub więcej konkurencji głównych zawodów PP zawodnikom zarejestrowanym
do nierozegranej konkurencji zostanie zwrócone wpisowe. Nie dotyczy to zawodników, którzy byli zarejestrowani
do obu konkurencji i odbyła się jedna z nich. Nagrody finansowe i rzeczowe przeznaczone na nierozegraną
konkurencję zostaną wykorzystane zgodnie z ZoZ.
Zawodnicy mają obowiązek odebrania nagród w terminie 30 dni od zakończenia zawodów. W przypadku
nieodebrania nagród zastosowane będą sankcje opisane szczegółowo w ZoZ.
PROGRAM ZAWODÓW
Przedstawiony będzie w ZoZ.
REKLAMA ORAZ PRAWA DO WIZERUNKU
Zawodnicy zobowiązani są do noszenia przyznanych im oficjalnych koszulek startowych zawierających znaki
reklamowe sponsorów zawodów, podczas udziału w konkurencjach, treningach, oficjalnych prezentacjach
(ceremonia zamknięcia, udzielanie wywiadów, sesja zdjęciowa). Nie przestrzeganie tego wymogu będzie
skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.
Zawodnicy zobowiązani są do odbioru na dwa „heaty” przed swoim startem u Beach Marshalla kolorowych
koszulek startowych, dzięki którym będą identyfikowani przez sędziów. Niezastosowanie się do ww. instrukcji
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skutkować będzie brakiem ocen sędziów oraz dyskwalifikacją z danego „heatu”. Po występie zawodnicy
zobowiązani są do niezwłocznego zwrotu kolorowych koszulek startowych Beach Marshall’owi.
Zawodnicy zobowiązani są do naklejenia i ekspozycji logo sponsora zawodów oraz PZKite w oznaczonych
miejscach na desce zgodnie z instrukcją podaną w ZoZ na czas trwania zawodów, podczas udziału w
konkurencjach, treningach, oficjalnych prezentacjach (ceremonia zamknięcia, udzielanie wywiadów, sesja
zdjęciowa). Nieprzestrzeganie tego wymogu może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.
Reklamy indywidualne zawodników sponsorowanych przez firmy konkurencyjne wobec sponsorów zawodów
(w szczególności sponsora tytularnego) nie mogą być eksponowane na latawcu. Reklamy indywidualne mają
natomiast prawo być eksponowane na desce, z wyłączeniem miejsca zarezerwowanego dla logo zawodów. Nie
przestrzeganie tego wymogu będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.
Reklamy indywidualne zawodników sponsorowanych przez firmy konkurencyjne muszą być zgłoszone
podczas rejestracji.
Zawodnicy nie mogą prowadzić akcji marketingowych i promocyjnych eksponujących logo swojego sponsora bez
pisemnej zgody Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.
Zgłaszając się do zawodów zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez
Organizatora i sponsorów na utrwalonych w czasie trwania zawodów materiałach zdjęciowych, filmowych i
innych promocyjnych oraz medialnych dotyczących zawodów na wszystkich polach eksploatacji.
ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO i UBEZPIECZENIE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody,
w trakcie ich trwania jak i powrotu z nich.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub
niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników zawodów od ponoszenia odpowiedzialności za
jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez uczestnika lub jego sprzęt.
Indywidualną decyzją i odpowiedzialnością każdego zawodnika jest podjęcie decyzji odnośnie startu bądź jego
przerwania w dowolnym momencie mając na względzie bezpieczeństwo własne, innych uczestników zawodów
oraz osób trzecich.
Każdy z zawodników jest osobiście odpowiedzialny i zobowiązany do używania sprzętu kitesurfingowego, który
zaopatrzony jest w niezbędne systemy bezpieczeństwa i nadaje się do bezpiecznego używania w warunkach
pogodowych, które mogą wystąpić podczas rozgrywania zawodów.
Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek zniszczenia, uszkodzenia bądź zaginięcie sprzętu podczas trwania
zawodów.
Organizator nie odpowiada za kontuzje, utratę zdrowia lub życia, które mogą być wynikiem uczestnictwa
zawodach.
Jeśli Sędziowie, Dyrektor Zawodów bądź Beach Marshall uznają, że zawodnik potrzebuje pomocy lub
jakiejkolwiek asysty, zawodnik zobowiązany jest do przyjęcia tej pomocy oraz zastosowania się do wszelkich
instrukcji wydanych przez wyżej wymienione osoby bądź przez ekipę ratunkową.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do odpowiedniego ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej. Zaleca
się ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
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