
Zawody Aztorin Kite Challenge, Krynica Morska 23-25 czerwca 2018 

ZAWIADOMIENIE o ZAWODACH (ZoZ)

1. REGATY

1.1 Regaty w klasie kiteboarding  zostaną rozegrane w terminie 23-25 czerwca 2018 roku, Krynicy 

Morskiej od strony morza (na plaży pomiędzy ulicami Morską a Bałtycką, przy wejściu 28)

1.2 Zawody zaliczane będą do cyklu regat PP 

1.3 Zostaną rozegrane następujące konkurencje główne:

    Kiteboarding: TT Racing, FreeStyle, Kite Foil open

1.4 Obowiązujące przepisy:  Regulamin Pucharu Polski PZKite

      a) http://pzkite.org/wp-content/uploads/2018/05/Reglamin-zawodow-PZKite-2018.pdf

1.5 Pula nagród obejmuje nagrody rzeczowe o wartości 25 000 PLN ufundowane przez sponsorów: 
Aztorin, Vento Co (North Kiteboarding, ION) GoPro, Ford

2. ORGANIZATOR I KOORDYNATOR

2.1 Organizatorem regat jest  Bo Sport oraz Eureka Events&Communication

2.2 Koordynatorem regat jest: PZKite 

3. UCZESTNICTWO. WYMAGANE DOKUMENTY. REJESTRACJA 

3.1. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy polscy i zagraniczni. 

3.2. 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.

3.3. Zawodnicy niepełnoletni muszą pozostawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów 

zezwalającą na udział niepełnoletniego zawodnika w zawodach kiteboardingowych.

3.4. Zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC oraz dokument 

potwierdzający datę urodzenia.

3.5. O maksymalnej ilości zawodników w kategoriach dodatkowych decydować będzie Dyrektor 

Zawodów.



3.6. 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.  

 

4. REJESTRACJA I WPISOWE

4.1 Rejestracja zawodników odbędzie sie na miejscu rozgrywania regat w biurze zawodów w 

pierwszym dniu regat w godzinach 8.00 – 9.30.

4.2 Pierwszy możliwy start może nastąpić o godzinie 10.30 w dniu 23 czerwca, ostatni możliwy start o

17:00 w dniu 25 czerwca

4.3 Wysokość wpisowego do regat wynosi 100 PLN 

5. SPONSORZY

Veno Co (ION, North Kiteboarding), Aztorin, GoPro, Ford


