
Polski Związek Kiteboardingu PZKite 

 

REGULAMIN ZAWODÓW O PUCHAR PREZESA PZKite 2020 
 

1. ORGANIZACJA  

Koordynatorem zawodów jest Polski Związek Kiteboardingu, który zastrzega sobie prawo do 

zmian w Regulaminie. 

2. KONKURENCJE 

a. Konkurencje główne: 

 TT:Race Pump Kite, 

b. Konkurencje dodatkowe: 

 Hang time (najdłuższy czas lotu),  

 TT:Race Parafoil Kite, 

3. OBOWIĄZKI KOORDYNATORA ORAZ ORGANIZATORA 

a. Obowiązki Koordynatora: 

 rekomendacja i pomoc w zapewnieniu sędziów, 

 pomoc w powołaniu komisji regatowej, 

 dostarczenie flagi z logo PZKite. 

b. Obowiązki Organizatora: 

 ogłoszenie Zawiadomienia o Zawodach co najmniej 10 dni przed planowanym 

rozpoczęciem imprezy na stronie PZKite i Organizatora, 

 ogólna dostępność do udziału w zawodach dla wszystkich zainteresowanych 

zawodników, 

 zapewnienie infrastruktury umożliwiającej rozegranie zawodów, 

 zapewnienie stosownej ilości sprzętu technicznego (boje, tyczki, flagi, łączność) 

potrzebnego do przeprowadzenia zawodów, 

 dostarczenie sprawnej łodzi, która może pomieścić dwóch sędziów, 

 zapewnienie uczestnikom każdego dnia zawodów wystarczającej ilości napojów, 

 ubezpieczenie OC pokrywające organizację regat żeglarskich. Kopia ubezpieczenia ma 

być przekazana Koordynatorowi. 

 zapewnienie skutecznej asekuracji na wodzie dostosowanej do panujących warunków i 

akwenu 

 nagrody finansowe lub / i rzeczowe, 

 zapewnienie ekspozycji flag. 

4. UCZESTNICTWO. WYMAGANE DOKUMENTY. REJESTRACJA 

a. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy polscy i zagraniczni.  

b. 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.  

c. Zawodnicy niepełnoletni muszą pozostawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych 

opiekunów zezwalającą na udział niepełnoletniego zawodnika w zawodach 

kiteboardingowych. 

d. Zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC oraz 

dokument potwierdzający datę urodzenia. 

e. maksymalnej ilości zawodników w kategoriach Open decydować będzie Dyrektor Zawodów. 



f. 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. 

g. Rejestracja zgłoszeń zostanie przeprowadzona przed skippers’ meeting pierwszego dnia 

zawodów w określonych godzinach wymienionych w ZoZ. 

      5. TRASY I PROCEDURA STARTOWA 

a. Instrukcja Żeglugi wskazuje trasy jakie zostaną użyte podczas zawodów. 

b. Procedury startowe: 3-2-1-0 lub z plaży. 

      6. LICZBA WYŚCIGÓW I LIMITY CZASOWE 

a. Liczba wyścigów: 

 dziennie nie można rozegrać więcej niż 5 serii wyścigów, 

 maksymalna ilość pojedynczych wyścigów dla jakiegokolwiek zawodnika wynosi 15 

dziennie. 

b. Limity czasowe i na znak (mogą być zmieniane w zależności od warunków): 

 wszyscy zawodnicy, którzy nie ukończą wyścigu w czasie 50% czasu zwycięzcy 

swojego wyścigu uzyskują DNF. 

 zawodnik startujący później niż 2 minuty po sygnale startowym otrzymuje DNS. 

     7. PRĘDKOŚCI WIATRU 

a. Wyścig nie może być rozpoczęty w średnim wietrze słabszym niż 10 węzłów 

występującym na całym obszarze trasy. 

b. Komisja Regatowa może przerwać wyścig w przypadku dużej i trwałej zmiana 

wiatru. 

c. Osłabnięcie wiatru. 

 Komisja Regatowa może przerwać wyścig, gdy jest mało prawdopodobne, aby 

prowadzący zmieścił się w limitach czasowych, nawet jeśli siła wiatru miałaby się 

zwiększyć.  

 im prowadzący znajduje się w dalszych etapach wyścigu, tym mniej 

prawdopodobne jest przerwanie wyścigu. 

 po rozpoczęciu wyścigu Komisja Regatowa nie przerwie wyścigu tylko z powodu 

spadku średniej prędkości wiatru poniżej limitu. 

 Komisja Regatowa rozważy przerwanie wyścigu, jeśli nie jest w stanie bezpiecznie 

przeprowadzić wyścigu lub znaczna część zawodników nie jest już w stanie się      

           ścigać. 

8. PUNKTACJA 

a. Każdy wyścig będzie punktowany według Alternatywnego Systemu Małych Punktów: 

 

Miejsce: 1: 2: 3: Każde następne: DNF DNS, DNC  i DSQ: 

Punkty: 1 2 3 Dodać 1 punkt Liczba zgłoszonych zawodników + 1 

 

b. Wynikiem punktowym będzie łączna suma punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem 

najgorszego wyniku zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Ilość wyścigów:               Ilość odrzutek:  

1-3           0    żaden wynik nie będzie odrzucony 

4-6         1    jeden najgorszy wynik zostanie odrzucony 

7-10        2   dwa najgorsze wyniki zostaną odrzucone 

11-15      3   trzy najgorsze wyniki zostaną odrzucone 

16 i więcej    4   cztery najgorsze wyniki zostaną odrzucone 

 

 



9. KATEGORIE WIEKOWE 

a. Juniorzy (Under 19) - poniżej 19 lat; urodzeni po 31.12.2001, 

b. Juniorzy Młodsi (Under 16) - poniżej 16 lat; urodzeni po 31.12.2004, 

c. Seniorzy - otwarta dla zawodników w każdym wieku, 

  Do utworzenia kategorii wiekowej wymagane jest minimum 4 zawodników, którzy wystartują   

  zgodnie z Przepisami. 

10. NAGRODY 

a. Zwycięzcy zawodów będą wyróżnieni nagrodami rzeczowymi, dyplomami i pucharami.  

b. Dodatkowo szkoła kiteboardingu posiadająca ważną licencję PZKite na rok 2020, której 

reprezentant uzyska najwyższych wynik, zdobędzie Puchar Prezesa PZKite. 

c. Wysokość puli nagród rzeczowych będzie przedstawiona w ZoZ. 

d. Nieobecność nagrodzonego zawodnika podczas ceremonii zamknięcia będzie skutkowała 

konfiskatą nagród rzeczowych oraz przekazaniem ich dla Organizatora (z wyjątkiem 

przypadków uzgodnionych z Organizatorem). Powyższe nie ma zastosowania w przypadku 

nagród sportowych (dyplomy i puchary). 

e. Zawodnicy mają obowiązek odebrania nagród sportowych w terminie 30 dni od zakończenia 

zawodów w biurze zawodów. W przypadku nieodebrania nagród, zostają one przekazane do 

dyspozycji Organizatora. 

11. PROGRAM ZAWODÓW 

    Przedstawiony będzie w ZoZ. 

12. REKLAMA ORAZ PRAWA DO WIZERUNKU 

a. 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. 

b. Reklamy indywidualne zawodników sponsorowanych przez firmy konkurencyjne muszą być 

zgłoszone podczas rejestracji. 

c. Zawodnicy nie mogą prowadzić akcji marketingowych i promocyjnych eksponujących logo 

swojego sponsora bez pisemnej zgody Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji. 

d. 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. 

13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO i UBEZPIECZENIE 

a. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu 

uczestników na zawody, w trakcie ich trwania jak i powrotu z nich. 

b. 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. 

c. 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. 

d. 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. 

e. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek zniszczenia, uszkodzenia bądź zaginięcie sprzętu 

podczas trwania zawodów. 

f. Organizator nie odpowiada za kontuzje, utratę zdrowia lub życia, które mogą być wynikiem 

uczestnictwa zawodach. 



g. 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. 

 

W sprawach nieuregulowanych powyższymi przepisami oraz Instrukcją Żeglugi decyduje 

Komisja Regatowa. 


