
ZAWIADOMIENIE o ZAWODACH (ZoZ)
„Japa Cup”
Puck 27-28 czerwca 2020

-------------------------------------------------------------

1. PRZEPISY
1.1 Zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami regatowymi żeglarstwa edycja 
2016-2020.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY
2.1 W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy polscy i zagraniczni.
2.2 Warunkiem przyjęcia zgłoszenia będzie:

 osobista rejestracja w biurze zawodów, 
 wypełnienie i podpisanie formularza rejestracyjnego, 
 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 ubezpieczenia OC na zawody kiteboardingowe z sumą 

ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000 €
 podpisanie oświadczenia o zrzeczeniu się Organizatora odpowiedzialności za ewentualne 

zarażenie COVID-19 podczas trwania zawodów i powikłania z tym związane

2.3 Zawodnicy niepełnoletni muszą pozostawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów
zezwalającą na udział niepełnoletniego zawodnika w zawodach kiteboardingowych.

2.4 Zawody rozegrane zostaną w konkurencji: Formuła Kite Open.

2.5 Zgłoszenia do zawodów należy dokonać w pierwszym dniu zawodów tj. 27.06.2020 w godzinach 
od 9.00 do 10.30 w biurze zawodów.

2.6 Zawodnicy zobowiązani są do posiadania własnej koszulki z numerem startowym, innym niż 
numery pozostałych zawodników.

3. PROGRAM ZAWODÓW
Sobota:
10:30 Skippers meeting
12:00 Pierwszy możliwy start

Niedziela 
11:00 Pierwszy możliwy
Ostatni możliwy start 15:00



4. INSPEKCJA SPRZĘTU
Inspekcja sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi 
może zostać dokonana w dowolnym czasie podczas zawodów.

5. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze zawodów w
porcie w Pucku

6. MIEJSCE ZAWODÓW
6.1 Miejscem zawodów będzie port w Pucku
6.2 Zawody będą rozgrywane na akwenie Zatoki Puckiej

7. TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA ZAWODÓW
Trasa będzie podana w IŻ.

8. PUNKTACJA
8.1 Zawody w konkurencji Formuła Kite Open zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 1 
wyścigu
8.2 Wynikiem punktowym będzie łączna suma punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem
najgorszego wyniku zgodnie z poniższą informacją:

 1-3 wyścigi żaden wynik nie będzie odrzucony
 4-6 wyścigów jeden najgorszy wynik zostanie odrzucony
 7-10 wyścigów dwa najgorsze wyniki zostaną odrzucone
 11 -15 wyścigów trzy najgorsze wyniki zostaną odrzucone
 16 i więcej wyścigów cztery najgorsze wyniki zostaną odrzucone

9. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do zawodów zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku 
przez Organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania zawodów oraz we 
wszystkich materiałach dotyczących zawodów.

10. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności
wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników zawodów od ponoszenia
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego deskę, wynikającą 
z udziału w zawodach.

12. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
Kontakt do Organizatorów:
pakosurf@data.pl ; cosnaodwal@gmail.com 
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