Polski Związek Kiteboardingu PZKite

REGULAMIN ZAWODÓW PUCHARU I MISTRZOSTW POLSKI
W KITEBOARDINGU 2017
1. CEL
1.1. Popularyzacja kiteboardingu w postaci różnych konkurencji.
1.2. Wdrażanie nowych trendów w organizacji imprez kiteboardingowych w Polsce.
1.3. Wyłonienie najlepszych zawodników kiteboardingu w Polsce.
1.4. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
1.5. Promowanie regionalnych akwenów i miejscowości turystycznych.
2. UŻYTE SKRÓTY
PSKite
PZKite
IKA
PP
MP
PRK
ZoZ
IŻ
ONB
LSK

Polskie Stowarzyszenie Kiteboardingu
Polski Związek Kiteboardingu
International Kiteboarding Association
Puchar Polski
Mistrzostwa Polski
Przepisy Regatowe Kiteboardingu 2013-2017
Zawiadomienie o Zawodach
Instrukcja Żeglugi
Oficjalna Tablica Ogłoszeń
Liga Szkół Kitesurfingowych

3. ORGANIZACJA ZAWODÓW
Organizator

Bosport

Eureka

Adres

Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 377

Warszawa, ul. Kołobrzeska 30

Telefon

+48 22 6160434

+48 22 6428384

www.bosport.pl

ww.eureka.biz.pl

Strona internetowa

Sędzia Główny: ……………………………………..
Dyrektor biura zawodów, rejestracja zawodników: Natalia Grabowska; e-mail : natalia@eureka.biz.pl; tel: +48 603
530 532
4. KONKURENCJE
4.1. Konkurencje główne:
a. Freestyle (styl dowolny), (F)
b. Twin Tip Racing (wyścigi desek dwukierunkowych po trasie slalomu), (TT:R)
c. KiteFoil Open (KF)
4.2. Konkurencje dodatkowe:
a. Wave (pływanie po fali), (W)
b. Kiteloop (wykonywanie pętli latawcem),
d. Best trick (najtrudniejszy trik),
e. Air style (wysokie skoki z ewolucjami starej szkoły freestyle),
f. Sliders (ewolucje na przeszkodach),
g. Expression (najlepsze ewolucje wykonane w podanym przedziale czasowym),
h. Big Air (najwyższy skok)

i. Pojedynek (najlepsi zawodnicy wykonują określone triki),
4.3. Decyzje o rozegraniu konkurencji dodatkowych i podejmuje Dyrektor Zawodów uwzględniając warunki
pogodowe, ilość chętnych zawodników i potrzebny przedział czasu na ukończenie konkurencji.
4.4. Kryteria sędziowania konkurencji dodatkowych będą określone w komunikacie na ONB przed rozegraniem danej
konkurencji.
4.5. Konkurencje będą rozgrywane w kolejności ustalonej przez Dyrektora Zawodów. Priorytetem jego decyzji,
opartej na istniejących i prognozowanych warunkach pogodowych oraz ilości zgłoszonych zawodników, ma być
ukończenie konkurencji głównych we wszystkich możliwych kategoriach.
5. ZASADY ROZGRYWANIA
5.1. Zawody będą rozgrywane zgodnie z niniejszym Regulaminem.
5.2. We wszystkich spornych sprawach uregulowanych niniejszymi przepisami będzie decydował Dyrektor
Zawodów.
5.3. We wszystkich spornych sprawach nieuregulowanych niniejszymi przepisami będzie decydował Dyrektor
Zawodów w porozumieniu z Koordynatorem.
6. PRZEPISY
6.1. Zawody przeprowadzane będą zgodnie z:
a. INTERNATIONAL IKA TWIN TIP RACING CLASS RULES 2017;
b. Przepisami Rozgrywania Freestyle, KiteFoil, TwinTip Racing, PZKite 2017
c. Kodeksem Postępowania PZKite,
d. Zawiadomieniem o Zawodach oraz Instrukcją Żeglugi,
e. Przepisami Ligi Szkółek Kitesurfingowych PZKite,
f. Przepisy rozgrywania dodatkowych konkurencji.
Przepisy PZKite znajdują się na stronie: www.PSKite.pl w zakładce ZAWODY / DOKUMENTY / PRZEPISY
6.2. Zawiadomienie o Zawodach oraz Instrukcja Żeglugi mogą zawierać dodatkowe przepisy punktu 6.1.f. Oba
dokumenty muszą być wywieszone na ONB przed i podczas zawodów.
7. OBOWIĄZKI KOORDYNATORA ORAZ ORGANIZATORA
7.1. Obowiązki Koordynatora:
a. rekomendacja i pomoc w zapewnieniu sędziów,
b. pomoc w powołaniu komisji regatowej,
c. zorganizowanie szkolenia z przepisów zawodów i omówienie sytuacji powstałych na wodzie,
d. pomoc przy nagłośnieniu zawodów w mediach,
e. pomoc przy przeprowadzaniu zawodów,
f. dostarcza flagi oraz naklejki z logo PZKite.
7.2. 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 wystarczającej ilości napojów,
g. ubezpieczenie OC pokrywające organizację regat żeglarskich.
h. zapewnienie skutecznej asekuracji na wodzie dostosowanej do panujących warunków i akwenu

i. zapewnienie nagród
8. UCZESTNICTWO. WYMAGANE DOKUMENTY. REJESTRACJA
8.1. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy polscy i zagraniczni. W Mistrzostwach Polski TTR i Freestyle Mężczyzn
mogą startować jedynie zawodnicy z polskim obywatelstwem.
8.2. 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 lub ubezpieczenia OC na zawody
kiteboardingowe z minimalną sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż Karta Kiteboardera.
8.3. Zawodnicy niepełnoletni muszą pozostawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów zezwalającą na
udział niepełnoletniego zawodnika w zawodach kiteboardingowych.
8.4. Zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC oraz dokument
potwierdzający datę urodzenia.
8.5. O maksymalnej ilości zawodników w kategoriach dodatkowych decydować będzie Dyrektor Zawodów.
8.6. 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.
8.7. Zgłoszenie do zawodów można przesłać drogą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora.
8.8. Rejestracja zgłoszeń zostanie przeprowadzona przed skippers meetingu pierwszego dnia zawodów w
określonych godzinach wymienionych w ZoZ.
9. KATEGORIE
9.1. Kategorie wiekowe dla kobiet i mężczyzn:
a. juniorzy poniżej 14 lat, młodzicy (YOG2018) pomiędzy 14 a 17 lat, masters 35 lat i więcej w roku
zawodów.
b. szczegółowe wyjaśnienie dla sezonu 2017:
- mastersi - urodzeni przed 31.12.1982
- młodzicy (YOG2018) - urodzeni pomiędzy 01.01.2000 a 31.12.2003
- juniorzy - urodzeni po 31.12.2003
9.2. W przypadku konkurencji dodatkowych nie ma podziału na kategorie wiekowe.
9.3. Do utworzenia kategorii wiekowej wymagana jest liczba co najmniej 4 (czterech) zawodników.
9.4. Kategoria seniorów jest kategorią „Open” otwartą dla każdego zawodnika a kategoria seniorek dla każdej
zawodniczki.
9.5. Juniorzy mogą być jednocześnie klasyfikowani w kategorii młodzików, w zależności od liczby startujących w
poszczególnych kategoriach.
9.6. Dopuszczone jest utworzenie kategorii juniorów Freestyle łączącej kobiety i mężczyzn.
9.7. Nie jest dopuszczone utworzenie pozostałych kategorii wiekowych poprzez łączenie kobiet i mężczyzn.
9.8. Podczas zawodów PP będą rozgrywane kategorie juniorów, młodzików, Open i masters.
9.9. Kobiety rywalizują w kategorii Open mężczyzn Freestyle, TT:R lub KiteFoil w sytuacji startu tylko jednej
zawodniczki (liczy się przepisowy start a nie sama rejestracja).
10. FORMATY FREESTYLE / KITEFOIL / TT:R
10.1. Kategoria Open Freestyle mężczyzn rozgrywana będzie seriami eliminacyjnymi (pojedyncza, podwójna), a jeśli

warunki na to nie pozwolą serią dingle w zależności od istniejących warunków pogodowych oraz ilości zawodników.
O wyborze formy rozgrywania będzie decydował Dyrektor Zawodów.
10.2. Kategoria Open Freestyle kobiet rozgrywana będzie seriami pokazowymi (expression), seriami eliminacyjnymi
(pojedyncza, podwójna lub dingle) w zależności od istniejących warunków pogodowych oraz ilości zawodniczek. O
wyborze formy rozgrywania będzie decydował Dyrektor Zawodów.
10.3. Konkurencje dodatkowe będą rozgrywane na zasadach określonych przez Dyrektora Zawodów przed
rozpoczęciem danej konkurencji.
10.4. W seriach pokazowych (expression) obowiązywać będą zasady określone przez Dyrektora Zawodów przed
rozpoczęciem serii pokazowej.
10.5. Konkurencja KiteFoil rozgrywana będzie w formacie tradycyjnym bez wyścigów medalowych lub
tradycyjnym z wyścigami medalowymi. Decyzję o wybranym formacie będzie podawana przez Dyrektora
Zawodów na pierwszym skippers meetingu każdych zawodów po uwzględnieniu ilości zgłoszonych zawodników i
panujących warunków pogodowych.
10.6. Zasady wyścigów medalowych:
a. po przeprowadzeniu wyścigów eliminacyjnych tradycyjnym formatem wyłaniana będzie złota flota
(8 czołowych mężczyzn i 4 czołowe kobiety) i srebrna (pozostali zawodnicy).
b. flota złota i srebrna startować będzie ostatniego wietrznego dnia w maksymalnie 4 swoich wyścigach.
c. punktacja wyścigów medalowych będzie kontynuacją zasad zawartych w Punkcie 12.
d. limity czasowe trasy medalowej podane są w przepisach 6.1.c.
10.7. Maksymalna dzienna ilość wyścigów w KiteFoil wynosi 6 z przerwą po 3 pierwszych wyścigach.
10.8. Konkurencja TT:R rozgrywana będzie w formacie serii wyścigów eliminacyjnych (single series consisting of
multiple single elimination series), wyścigów w podziale na dwie floty (half fleet) lub wyścig całej floty (full fleet
races).
10.9 kategoria młodzików (YOG2018) rozgrywana będzie w osobnych biegach.
10.10 Konkurencja TT:R rozgrywana będzie po trasie SLALOMU lub DOWNWIND SLALOMU (z przeszkodami lub bez)
w zależności od warunków wiatrowych, lokalizacji oraz możliwości organizatora. Decyzję o kursie podejmuje Dyrektor
zawodów w porozumieniu z sędzią głównym oraz Koordynatorem.
10.11 Szczegółowe informacje dot. konkurencji TT:R opublikowane zostaną w dedykowanym dokumencie „Instrukcja
Żeglugi TT:R PZKite 2017”
11. ROZSTAWIENIE FREESTYLE
11.1. Podczas pierwszych zawodów 8 czołowych, zarejestrowanych i obecnych zawodników zostanie rozstawiona
według końcowej klasyfikacji Pucharu Polski 2016. Pozostali zarejestrowani i obecni zawodnicy
będą jawnie rozlosowani podczas pierwszego skippers meetingu. Kolejność losowania będzie zgodna z
kolejnością zgłoszeń.
11.2. O rozstawieniu 8 czołowych, zarejestrowanych i obecnych zawodników w kolejnych zawodach będzie
decydował aktualny ranking PP 2017. Pozostali zarejestrowani i obecni zawodnicy będą jawnie rozlosowani
podczas pierwszego skippers meetingu zawodów. Kolejność losowania będzie zgodna z kolejnością zgłoszeń.
11.3. Podczas Mistrzostw Polski Freestyle polscy zawodnicy i zawodniczki będą rozstawieni według aktualnej
klasyfikacji Pucharu Polski Freestyle.
11.4 W przypadku gdy Puchar Polski Freestyle nie zostanie rozegrany polscy zawodnicy i zawodniczki będą
rozstawieni w Mistrzostwach Polski Freestyle według końcowej klasyfikacji Mistrzostw Polski Freestyle 2016.
12. PUNKTACJA
Punktacja podczas zawodów – punkty 12.1 – 12.7.
12.1. Punktacja Freestyle i Wave według Systemu Małych Punktów:

Miejsce
Punkty

1
1

2
2

3
3

Każde następne miejsce
Dodać 1 punkt

12.2. Punktacja KiteFoil, TT:R według Systemu Małych Punktów:
Miejsce
Punkty

1
1

2
2

3
3

Każde następne
Dodać 1 punkt

DNF
Liczba zawodników, którzy wystartowali +1

DNS/DNC/DCQ
Liczba zgłoszonych zawodników + 1

12.3. Ilość najgorszych wyników odrzucanych w zależności od ilości ukończonych wyścigów w konkurencji KiteFoil /
TT Racing:
Ilość wyścigów
Ilość odrzuconych wyścigów

1-3
0

4-6
1

7-10
2

11-15
3

16 i więcej
4

12.4. W przypadku częściowego rozegrania eliminacji Freestyle, jej wyniki będą uznane po każdej ukończonej
rundzie tzn. po uzupełnieniu pełnej kolumny drabinki.
12.5. W przypadku remisu po rozegraniu więcej niż jednego heatu sesji pokazowej (expression) o zwycięstwie będzie
decydowały wyniki ostatniego heatu.
12.6. Remis punktowy po odrzuceniu najgorszych wyników rozstrzygany będzie w poniższy sposób. Wyniki
zawodników remisujących powinny być uszeregowane w kolejności od najlepszego do najsłabszego.
Pierwsza różnica wyników rozstrzygnie o zwycięstwie zawodnika z lepszym rezultatem (wyniki odrzucone
nie będą brane pod uwagę). Jeśli remis pozostaje, do rozstrzygnięcia należy włączyć wyniki odrzucone. Jeśli
remis pozostaje, wtedy remis będzie rozstrzygnięty na korzyść zawodnika, który wygrał ostatnią eliminację /
wyścig.
12.7. Do ukończenie konkurencji wymagane jest:
a. Freestyle:
i. wyłonienie najlepszej ósemki zawodników w pojedynczej eliminacji / dingle,
ii. ukończenie 1 (jednego) heatu pokazowego (expression).
b. KiteFoil ukończenie 3 (trzech) wyścigów.
c. TT Racing: wyłonienie najlepszej ósemki zawodników w 1 (jednej) serii.
d. Wave: wyłonienie najlepszej czwórki zawodników w eliminacji pojedynczej lub dingle.
Punktacja klasyfikacji generalnej PP – punkty 12.8 – 12.10.
12.8. Punktacja zawodów według Systemu Małych Punktów:
Miejsce
Punkty

1
1

2
2

3
3

Każde następne
Dodać 1 punkt

Zawodnik nieuczestniczący a znajdujący się w rankingu PP
Ilość zarejestrowanych zawodników do najliczniejszej edycji PP + 1

12.9. Ilość odrzuconych zawodów z najgorszymi wynikami:
Ilość zawodów
Ilość odrzuconych zawodów

1-3
0

4-6
1

7-9
2

10 i więcej
Liczy się 7 najlepszych

12.10. Zwycięzcą klasyfikacji generalnej PP, we wszystkich kategoriach wiekowych, jedynie konkurencji głównych
zostanie zawodnik, który zgromadzi najmniejszą ilość punktów uzyskanych we wszystkich zawodach
kalendarza PP z uwzględnieniem punktu 12.8. i punktu 12.12.
12.12. Wyniki klasyfikacji generalnej PP dla wszystkich konkurencji są ważne jeżeli zostaną rozegrane co najmniej 2
edycje PP w sezonie.

Punktacja MP – punkty 12.13 – 12.17.
12.13. Punktacja zawodów zgodnie z punktami 12.1 – 12.6.
12.14. Do ukończenie konkurencji MP wymagane jest:
a. KiteFoil: ukończenie 3 (trzech) wyścigów,
b. TT:R: rozegranie pełnej 1 (jednej) serii,
c. Wave: wyłonienie pojedynczego zwycięzcy,
d. Freestyle – ukończenie pełnej serii lub karuzeli.
12.15. W przypadku nierozegrania MP KiteFoil/ TT:R / Freestyle tytuły mistrzowskie otrzymają polscy zwycięzcy
klasyfikacji generalnej PP w klasyfikacji kobiet i mężczyzn we wszystkich kategoriach wiekowych z uwzględnieniem
pkt. 12.16.
12.16. W przypadku nierozegrania MP i PP w danej konkurencji tytuły mistrzowskie otrzymują zawodnicy, którzy
zdobyli te tytuły w sezonie 2016.
12.17. W przypadku udziału obcokrajowców w MP KiteFoil tytuły MP będą nadane jedynie
polskim zawodnikom ale nagrody zostaną rozdane według wyników zawodów.

13. ZASADY OBLICZANIA WYNIKÓW KWALIFIKACJI kategorii młodzik YOG2018 opublikowane są w dokumencie
PZŻ:
http://sailing.org.pl/files/Sport/Dokumenty/regulamin%20Zasady%20wyłaniania%20i%20dofinan.%20repr.%20PZŻ%
20na%20mist.%20międz.%20w%202017r..pdf
13.1 Zwycięzcą eliminacji PZŻ w kategorii „młodzika” (YOG2018) zostanie zawodnik, który zgromadzi największą ilość
punktów uzyskanych w zawodach:
1. 26 – 28.05, Chałupy
2. 15 – 17.06, Chałupy
3. 12 – 15.08, Puck, Mistrzostwa Polski
13.2 Wyniki kwalifikacji obliczane będą wg poniższej tabeli

13.3 Kolejność zawodnika w kwalifikacjach określa suma zdobytych punktów za miejsca zajęte w regatach
kwalifikacyjnych, obliczanych wg powyższej tabeli. 13.2.
13.4 Przez pojęcie „zajęte miejsce” rozumie się miejsce zajęte w regatach z uwzględnieniem wszystkich startujących
zawodników - krajowych i zagranicznych.
13.5 W przypadku wspólnego startu obojga płci, wyniki mężczyzn i kobiet liczone są oddzielnie.
13.6 W przypadku więcej niż dwóch imprez kwalifikacyjnych wyniki najgorszej imprezy nie są liczone w końcowej
punktacji.
13.7 Rozstrzyganie remisów: w przypadku uzyskania przez rywalizujących zawodników jednakowej liczby punków o
zwycięstwie decydować będzie lepsze miejsce w ostatniej imprezie kwalifikacyjnej.
14. NAGRODY
14.1. Zwycięzcy zawodów oraz klasyfikacji generalnej PP będą wyróżnieni nagrodami finansowymi, rzeczowymi,
dyplomami, medalami i pucharami. Dokładna informacja o rozdziale nagród będzie przedstawiona w ZoZ.
14.2. Podział puli nagród finansowych ustala organizator po uzgodnieniu z koordynatorem.
14.3. 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.

14.4. Wysokość puli nagród finansowych dla głównych konkurencji będzie przedstawiona w ZoZ.
14.5. 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).
14.6. 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.
14.7. Zawodnicy mają obowiązek odebrania nagród w terminie 30 dni od zakończenia zawodów. W przypadku
nieodebrania nagród zastosowane będą sankcje opisane szczegółowo w ZoZ.
15. WPISOWE DO ZAWODÓW
15.1. Wysokość wpisowego wynosi 100 PLN
15.2. Wpisowe upoważnia do uczestnictwa w każdej konkurencji przeprowadzanej podczas zawodów.
15.3. Wpisowe zostaje przyjęte przez Organizatora podczas rejestracji.
16. PROGRAM ZAWODÓW
Przedstawiony będzie w ZoZ.
17. REKLAMA ORAZ PRAWA DO WIZERUNKU
17.1. 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.
17.2. 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
skutkować będzie brakiem ocen sędziów oraz dyskwalifikacją z danego heatu. Po występie zawodnicy
zobowiązani są do niezwłocznego zwrotu kolorowych koszulek startowych Beach Marshall’owi.
17.3. 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.
17.4. Reklamy indywidualne zawodników sponsorowanych przez firmy konkurencyjne muszą być zgłoszone
podczas rejestracji.
17.5. Zawodnicy nie mogą prowadzić akcji marketingowych i promocyjnych eksponujących w znaczący sposób logo
swojego sponsora bez pisemnej zgody Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.
17.6. 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.
18. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO i UBEZPIECZENIE
18.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na
zawody, w trakcie ich trwania jak i powrotu z nich.
18.2. 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.
18.3. 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.
18.4. 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.
18.5. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek zniszczenia, uszkodzenia bądź zaginięcie sprzętu podczas trwania
zawodów.
18.6. Organizator nie odpowiada za kontuzje, utratę zdrowia lub życia, które mogą być wynikiem uczestnictwa
zawodach.
18.7. 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.
18.8. Podczas treningów oraz wszystkich rozgrywanych konkurencji rekomenduje się używanie kasków ochronnych
oraz kamizelek ochronnych. W konkurencji KiteFoil i TT Racing wymagana jest kamizelka wypornościowa spełniająca
wymogi PRK (minimalna wyporność 4kg w stanie nienadmuchanym).
Kamizelka nie może zatonąć w słodkiej wodzie przez 5 minut z podwieszonym metalowym 4kg odważnikiem).
W konkurencji Freestyle zawodnicy muszą używać lisza zawsze gotowego do zerwania. Nieprzestrzeganie tych
wymogów bezpieczeństwa będzie skutkowało dyskwalifikacją z zawodów. Organizator ma prawo wprowadzić
wszystkim zawodnikom nakaz użycia kamizelek wypornościowych w konkurencjach KiteFoil, TT Racing,
w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych.
18.9. Każdy uczestnik zobowiązany jest do odpowiedniego ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej. Zaleca
się ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

19. OFICJALNA TABLICA OGŁOSZEŃ (ONB)
19.1. ONB wystawiona będzie zgodnie z ZoZ.
19.2. Zmiany instrukcji sposobu rozgrywania konkurencji będzie wywieszona na ONB. Każdy zawodnik zobowiązany
jest do cyklicznego sprawdzania w którym heacie startuje oraz komunikatów wywieszanych na ONB.
19.3. Komunikaty o planowanych dyscyplinach oraz kolejność rozgrywania heatów będą wywieszane na ONB
minimum 30 minut przed rozpoczęciem pierwszego heatu.
20. KARY
20.1. W przypadku niewywiązania się Organizatora z postanowień niniejszego Regulaminu, Koordynator może
zastosować następujące kary:
a. upomnienie,
b. niewliczenie danych zawodów do PP,
c. usunięcie kolejnych zawodów (jeśli takie są zaplanowane) danego Organizatora z kalendarza
zawodów PP w roku bieżącym lub w przypadku zakończenia sezonu zawodów rozgrywanych w
następnym sezonie.
20.2. W stosunku do Komisji Sędziowskiej Koordynator:
a. zaleca Organizatorom podpisywanie z Komisją Sędziowską umów cywilno-prawnych regulujących
konsekwencje niestawienia się na zawody,
b. może pominąć rekomendację sędziego, który wycofał się z zawodów (na które wyraził zgodę i
nie znalazł zastępstwa), w kolejnych rekomendacjach przesyłanych Organizatorom.
21. KALENDARZ ZAWODÓW
Kalendarz wszystkich zawodów koordynowanych przez PZKite znajduje się na stronie internetowej PSKite w
zakładce ZAWODY / KALENDARZ.

22. DOZWOLONY SPRZĘT
22.1. KiteFoil - brak ograniczeń.
22.2. TT Racing – dopuszczona jedna deska i maksymalnie 4 latawce.
a. deska - dwukierunkowa typu „twintip” – maksymalna długość 1710mm, maksymalna szerokość 510mm,
maksymalna grubość 20mm, minimalna szerokość 150mm.
b. statecznik – maksymalna wysokość 60mm, długość 130mm. Maksymalnie 4 stateczniki znajdujące się
blisko
tipów deski (nie mogą znajdować się w środkowych 30% długości kadłuba). Nie dopuszczane są chowane
stateczniki, miecze oraz inne wystające części podwodne.
c. latawiec – brak ograniczeń.
d. drążek sterowy – musi posiadać system bezpieczeństwa oraz możliwość regulowania mocą latawca.
22.3 Freestyle - brak ograniczeń

