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REGULAMIN ZAWODW
8-9 V 2010 SZCZECIN
1 ORGANIZATORZY
1.1 Organizatorzy:
– Szczeciński Klub Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Ognisko TKKF „ŚLIZG”,
– Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego w Warszawie,
– Urząd Miasta Szczecin,
– Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego,
– Międzynarodowe Targi Szczecińskie
– Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki.

2 TERMIN I MIEJSCE ZAWODW
Data:     8-9 maja 2010
Miejsce: Rzeka Odra

3 SERIE I KLASY
3.0 Motorowodne Mistrzostwa Świata w klasie T-400,
3.1 Międzynarodowe Motorowodne Mistrzostwa Polski I Eliminacje – w klasie JT-250, O-125, S-550/F-4S.

4 TRASA WYCIGU
4.1 Trasa wyścigu będzie zamkniętym obwodem o długości 1230 m, ograniczonym trzema bojami zwrotnymi
4.2 Dla klasy JT-250 – 830 m

5 DYSTANS
DYSTANS

ILOŚĆ
KLASA

BIEGÓW

OKRĄŻEŃ

T-400
S, T, F
O
JT-250

4
3

3

9
8
5
5

BEZPIECZEŃSTWA

długość 1 okrążenia
S,T,F,O- 1230 m
JT- 830 m
x ilość okrążeń

1
1

1

11070 m
  9840
  
m
6150 m
  4150 m

OKRĄŻEŃ

6 BIEGI KWALIFIKACYJNE
6.1 W
 przypadku zgłoszenia większej ilości zawodników w jednej klasie, niż wynosi ilość miejsc startowych (18), rozegrane
zostaną biegi kwalifikacyjne o długości 4140 m - 3 okrążenia, dla klasy JT-250, O-125, S-550, F-4S
art. 304.03 UIM.
6.2 Zgłoszeni zawodnicy podzieleni zostaną na dwie grupy według czasów osiągniętych podczas treningu.
6.3 Z każdego biegu kwalifikacyjnego bezpośredni awans do biegów finałowych uzyska po ośmiu najlepszych zawodników.
6.4 Zawodnicy, którzy nie zajmą pozycji gwarantujących udziału w biegach finałowych zmierzą się w repasażu, z którego
awans uzyska dwóch najlepszych.
6.5 Zawodnicy, którzy nie awansują do biegów finałowych trafią na listę rezerwową ułożoną zgodnie z czasami uzyskanymi
na treningu. Ewentualny start w zawodach uzależniony będzieod wycofywania się zawodników zakwalifikowanych przed
pierwszym wyścigiem finałowym.

7 ORGANIZACJA
7.1 Zawody rozegrane zostaną zgodnie z regulaminem UIM, MMP oraz Regulaminem Zawodów Szczecin 2010.
7.2 Minimalny wiek zawodników w klasie młodzieżowej JT-250 wynosi 12 lat
(dla zawodników z innych państw 10 lat)
W klasie T-400 minimalny wiek zawodników wynosi 14 lat (art. 203.041)
		 W pozostałych klasach minimalny wiek zawodników wynosi 16 lat.
7.3 W zawodach objętych programem ilość łodzi dopuszczonych równocześnie do startu w danej klasie nie może
być większa jak 18.

8 TRENINGI
8.1 Treningi dozwolone będą tylko po odbiorze technicznym, na trasie zawodów, zgodnie z programem minutowym.
8.2 Podczas treningu w dniu 8 maja prowadzony i publikowany będzie pomiar czasów przebiegu z dwóch okrążeń.
8.3 Samowolne schodzenie na wodę poza programem zawodów spowoduje wykluczenie z zawodów.

9 ODPRAWA ZAWODNIKW
9.1 Obowiązkowa odprawa zawodników z udziałem Komisarza UIM odbędzie się przed każdym
treningiem:
– 8 maja o godzinie 8.00 – klasa T-400.
– 8 maja o godzinie 8.15 – klasa O-125, S-550, JT-250, F-4 S.
– 9 maja o godzinie 9.00 – klasa T-400.
– 9 maja o godzinie 9.15 –  klasa O-125, S-550, JT-250, F-4 S.
9.2 Nieobecność na odprawie zawodników traktowana będzie jako rezygnacja ze startu.

10 START
10.1 Start odbywał się będzie z pomostu, z zatrzymanym silnikiem. Start sygnalizowany będzie światłami według procedury UIM art. 307. Silnik uruchamiany przez zawodnika w klasach: JT, T i S zgodnie z regulaminem UIM 553.06.
10.2 Ilość miejsc na pomoście startowym wynosi 18.
10.3 Wyniki uzyskane podczas treningów czasowych są podstawą do zajęcia odpowiednich miejsc na pomoście startowym do
pierwszego biegu.
10.4 Na pomoście startowym mogą zawodnikowi towarzyszyć jedynie dwaj mechanicy.
10.5 We wszystkich biegach obowiązuje jedno okrążenie bezpieczeństwa.
10.6 Łódź, która nie wykona tego obowiązku, lub nie będzie reagować na sygnały ze stanowiska mety, zostanie zdyskwalifikowana.
10.7 Po przepłynięciu linii mety przez pierwszego zawodnika, przepłynięcie wszystkich pozostałych będzie sygnalizowane
poprzez wymachanie flagą z biało-czarną szachownicą.
10.8 Bieg przerwany powtarzany będzie tylko jeden raz. Reg. UIM 311.02.
10.9 Zawodnik będzie sklasyfikowany jeśli pokona co najmniej 75% dystansu uzyskanego przez zwycięzcę biegu.
10.10 Za uzyskane miejsca przydziela się punkty według tabeli UIM.
10.11 Punktuje się kolejność przekroczenia przez poszczególnych zawodników linii ,, start- meta” w każdym biegu
zaliczanym do MMP.

11 WYNIKI
11.1 Wyniki publikowane będą na tablicach w Parku Maszyn i w Sekretariacie Zawodów, nie później jak 15 minut
po każdym biegu lub treningu z pomiarem czasu.
11.2 Wyniki oficjalne ogłoszone będą podczas ceremonii zakończenia zawodów, po wykorzystaniu limitu czasu na protesty.
11.3 Wszyscy przedstawiciele ekip otrzymają wyniki na piśmie.
11.4 Komplet wyników we wszystkich klasach, otrzymają Kierownicy Ekip. Indywidualnie zawodnicy mogą otrzymać wyniki
w Sekretariacie Zawodów po uprzednim zamówieniu.

12 PROTESTY
12.1 Protesty mogą być składane tylko zgodnie z procedurą odwoławczą UIM art. 403, na piśmie w języku polskim
lub angielskim.
12.2 Protesty przyjmowane będą w Sekretariacie Zawodów wg. art. 403.04 (reg. UIM).
12.3 Kaucja za protest wynosi 80 Euro lub ekwiwalent w danej walucie.

13 PARK MASZYN DEPO
13.1 Wstęp do parku maszyn jest dozwolony wyłącznie osobom funkcyjnym, posiadającym identyfikator.
13.2 Osobom towarzyszącym do lat 12 wstęp na terem parku maszyn DEPO jest zabroniony.
13.3 W godzinach nocnych tj. od 21:00 do 6:30 oraz na czas Ceremonii Otwarcia i Zakończenia Zawodów
przebywanie w parku maszyn DEPO będzie zabronione.
13.4 Sygnałem do opuszczenia parku maszyn DEPO będzie dźwięk syreny.
13.5 Zabrania się używania otwartego ognia i palenia tytoniu na terenie parku maszyn DEPO.
13.6 Przy każdej łodzi w parku maszyn DEPO musi znajdować się gaśnica samochodowa, będąca na wyposażeniu zawodnika.
Zabrania się parkowania pojazdów mechanicznych w parku maszyn. Każdy z uczestników zawodów jest zobowiązany
zadbać o estetyczny wizerunek otoczenia własnej łodzi.
13.7 Ustawieniem łodzi w parku maszyn DEPO kierować będzie kierownik DEPO i służba porządkowa.

14 ODBIR TECHNICZNY
14.1 Komisja Techniczna dokonywać będzie odbioru sprzętu technicznego w parku maszyn DEPO w czasie określonym
w Programie Minutowym.
14.2 Przy odbiorze technicznym wymagać się będzie zgodności wszystkich elementów sprzętu z Regulaminem UIM.
14.3 Przy odbiorze technicznym musi być obecny osobiście zawodnik, którego łodzi odbiór dotyczy.

15 WODOWANIE DWIGIEM
15.1 W klasie T-400, S-550, F-4 S łodzie będą wodowane i podejmowane z wody za pomocą dźwigu. Jednocześnie odbywać
się będzie kontrola wagi.
15.2 Obsługiwane przez dźwig będą tylko łodzie posiadające odpowiednie zaczepy i własne zawiesia.
15.3 Obsługa dźwigowa odbywać się będzie tylko w obecności zawodnika lub mechanika i na jego odpowiedzialność.
15.4 Przebywanie jakichkolwiek osób na pokładzie łodzi podczas pracy dźwigu lub zasięgu procy dźwigu jest zabronione.

16 UBEZPIECZENIA
16.1 Podstawą dopuszczenia zawodnika do startu w zawodach będzie posiadanie ważnych polis OC i NW zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu, pkt. 16.2 i 16.3.
16.2 Każdy zawodnik startujący w barwach innego kraju niż Polska zobowiązany jest do zawarcia w sekretariacie zawodów
umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na sumę 100.000 zł ze składką w wysokości 100 PLN,
z wyłączeniem szkód na sprzęcie.
16.3 Organizator będzie wymagał polisy „NW” – od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w Polsce
– wystawione w języku polskim, tłumaczonych na język polski lub angielski i poświadczonych przez ubezpieczyciela.
16.4 Organizator umożliwi wykupienie wszystkich rodzajów ubezpieczenia „NW” (nieszczęśliwych wypadków) i kosztów
leczenia w Polsce.

17 ZAKWATEROWANIE
17.1 Organizator zobowiązuje się przedstawić adresy hoteli na terenie Szczecina o różnym standardzie i rozpiętości cenowej
(według załączonej listy).
17.2 Organizator zobowiązuje się dokonać rezerwacji miejsc parkingowych dla pojazdów oraz miejsc biwakowych poza
strefą Zawodów po zgłoszeniu potrzeb w tym zakresie.

18 ADMINISTRACJA ZAWODW
18.1 Recepcja i Biuro Zawodów i będzie czynne:
– Piątek, 7 maja – 14.00 – 22.00,
– Sobota, 8 maja – 7.00 – 18.00,
– Niedziela, 9 maja – 8.00–16.00.
18.2 Sekretariat Zawodów i siedziba Jury mieścić się będzie w rejonie mety.
18.3 Osoby wydelegowane do Jury winny w dniu 7 maja 2010 do godz. 19.00 przedstawić w Biurze Zawodów upoważnienie
swoich Przedstawicielstw Narodowych do pełnienia tych funkcji.
18.4 Zebranie Międzynarodowego Jury 7.05.10, godz. 20.00.

19 ZGOSZENIA
19.1 Zgłoszenia w klasach należy nadsyłać wyłącznie na załączonych, oryginalnych kartach potwierdzonych przez Federację
Narodową (dotyczy zawodników spoza Polski) lub Klub (dotyczy polskich zawodników) i podpisane przez zawodnika.
19.2 Zgłoszenia należy przesyłać pocztą tradycyjną, elektroniczną lub faxem.
19.3 Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 kwietnia 2010 roku.
19.4 Zgłoszenia nadesłane po terminie 25 kwietnia 2 2010 roku nie będą uwzględnione w publikacjach.
19.5 Oficjalne zgłoszenie traktowane będzie jako aprobata Regulaminu.

20 BEPIECZESTWO NA WODZIE
20.1 Zabezpieczenie Ratownictwa Wodnego przez WOPR Chodzież – wg wymogów UIM.
20.2 OSP - Gryfino.
20.3 Centrum Motorowodne Szczecin.

21 PRZEPISY KOCOWE
21.0 Organizator zastrzega sobie prawo do:
– ewentualnych zmian w Regulaminie Zawodów Szczecin 2010 wynikłych z przyczyn niezależnych. Wszelkie
zmiany będą publikowane na piśmie i podane podczas odprawy zawodników.
– interpretacji Regulaminu Zawodów  Szczecin 2010.
21.1 Mistrzowstwa Świata UIM T-400, interpretacje przepisów 200.02
21.2 Komisarz Medyczny ma prawo do przeprowadzenia kontroli medycznej (dotyczy zawodników i mechaników)
art. 205.02 UIM
21.3 Za zniszczoną boję organizator będzie domagał się zwrotu kosztów w wysokości 1200 PLN (250 euro).
21.4 Paliwo używane przez zawodników będzie badane przez Komisję Techniczną.
21.5 Trzy pierwsze łodzie startujące w Mistrzostwach Świata T-400 zobowiązane są do zajęcia stanowisk w pomieszczeniu
oznaczonym tablicą Parc Ferme.

22 PALIWO
22.1 Zawodnicy klas S, T, JT, O startują wyłącznie na paliwie, zgodnie z art. 508.01 Regulaminu UIM
zobowiązani są do startowania na paliwie zakupionym w stacji paliw oraz przedstawić Komisji Sędziowskiej dowód jego
zakupu (paragon, faktura) oraz muszą zadeklarować w karcie odbioru technicznego markę używanego oleju.
22.2 Specyfikacja jakości paliwa wraz z instrukcją jego zakupu, będzie do wglądu w Sekretariacie Zawodów.

23 OCHRONA RODOWISKA
23.1 Każdy zawodnik zobowiązany jest do ochrony środowiska naturalnego.
23.2 Obowiązkiem zawodnika jest zastosowanie naczynia pod stojącym silnikiem w parku maszyn, które ma zabezpieczyć
przed ewentualnym zanieczyszczeniem terenu.
23.3 Odpadki i zużyty olej należy wrzucać do rozstawionych na terenie parku maszyn pojemników odpowiednio
oznaczonych. Organizator wypełnił wszytskie zobowiązania regulamin UIM art. 704.
23.4 Na zawodach obowiązuje głośność zgodnie z normami Regulaminu UIM art. 504.

24 NAGRODY
24.0 Klasa T-400:
– zawodnikom którzy zajmą pierwsze trzy pozycje wręczone zostaną medale, i puchary od pierwszego do szóstego
miejsca, a wszystkim zawodnikom biorącym udział w tej klasie, pamiątkowe plakietki.
24.1 Pozostałe klasy:
– zawodnikom którzy zajmą pierwsze trzy pozycje wręczone zostaną puchary,
24.2 Ponadto organizatorzy przewidują liczne nagrody rzeczowe i upominki okolicznościowe.
24.3 Puchar Wojewody Zachodniopomorskiego dla najlepszego zawodnika ze Szczecina.

Korespondencj naley kierowa na adres:
Szczeciński Klub Motorowodny i Narciarstwa Wodnego „Ślizg”
Ognisko TKKF
70-601 Szczecin, ul. Bulwar Gdański 12
fax +48 91 46 24 847
Aktualna strona zawodów:
www.slizg.szczecin.pl
slizg@hot.pl

PROGRAM MINUTOWY
Pitek, 7 maja
14.00 – 22.00

14.00 – 23.00
14.00 – 20.00
18.00
19.00
20.00

Recepcja

– obsługa uczestników
– kontrola medyczna
– wykup ubezpieczenia
Park maszyn DEPO
Odbiór techniczny sprzętu
Odprawa Komisji Sędziowskiej
Odprawa Służb Medyczno-Ratowniczych
Spotkanie przedstawicieli ekip narodowych z organizatorami i Komisarzem UiM

Sobota, 8 maja
7.00 – 9.00

7.00–21.00
7.00 – 9.00
8.00
8.15

Recepcja

– sekretariat– obsługa zawodników
– kontrola medyczna
– wykup ubezpieczenia
Park maszyn DEPO
Odbiór techniczny sprzętu
Obowiązkowa odprawa zawodników klasy T-400
Obowiązkowa odprawa zawodników klas S-550/ F-4S, JT-250, O-125, 0SY-400.

OFICJALNY TRENING

13.40
14.00

KLASA

T-400

JT-250

S-550/F-4S

O-125

GODZINA

*8.30 – 9.15
**11.00 – 12.00

9.30 – 10.00

10.00 – 10.30

10.30 – 11.00

Opuszczenie DEPO. Wymarsz na Ceremonię Otwarcia.
Ceremonia otwarcia zawodów (SCENA GŁÓWNA).

BIEGI

20.00
22.00

KLASA

T-400

JT-250

O-125

S-550/F-4S

BIEG I

16.00

12.40

16.20

13.00

BIEG II

17.20

17.00

17.40

18.00

Zebranie Międzynarodowego Jury.
Zamknięcie DEPO.

* trening wolny
** trening obowiązkowy z pomiarem czasu

Niedziela, 9 maja
9.00 – 9.15
9.15 – 9.30

Odprawa zawodników T-400
Odprawa zawodników pozostałych klas

OFICJALNY TRENING

14.00
15.30 -16.00

KLASA

T-400

JT-250

S-550/F-4S

O-125

GODZINA

9.20 – 10.20

10.20 – 11.00

10.50 – 11.20

11.20 – 11.50

KLASA

T-400

JT-250

O-125

S-550/F-4S

BIEG III

12.00

12.20

12.40

BIEG IV

13.20

13.00

Zebranie Międzynarodowego Jury.
Ceremonia zakończenia zawodów „Szczecin 2010”.
Dekoracja zwycięzców.
Wręczenie nagród.

Program minutowy może ulec zmianie, ponieważ jest uzależniony od ilości zgłoszonych zawodników.

Sędzia Główny
Tomasz Wencel

Komandor Zawodów
Stanisław Kołpaczyński
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Kraj
(Country):

numer
(no)

lokal
(app.)

Podpis (Signature)

Potwierdzenie
Klubu
(Confirmation)

WYPEŁNIJ DRUKIEM I WYŚLIJ W TERMINIE DO 20.04.2010
PLEASE FILL UP THE FORM (WITH CAPITALS) AND SEND IT BEFORE 20.04.2010

I hereby declare my participation in the Szczecin Competition. I understand the rules and I commit
myself to follow them. I acknowledge, that the Jury has the right to settle all possible disputes on the base
of U.I.M. and International Polish Championship regulations and the regulations of Szczecin.

Oświadczam, że zgłaszam swój udział do Zawodów Szczecin 2010. Znany mi jest regulamin, którego
zobowiązuję się przestrzegać. Uznaję, że Komisja Sędziowska ma prawo rozstrzygania każdego sporu
w oparciu o przepisy U.I.M. i M.M.P. oraz regulamin Szczecin 2010.

Klub
(National Authorities):

Miejscowość (Town):

Kod (Postal code):

Ulica (Street):

Imię (First name):

Nazwisko (Surname):

OFFICIAL REGISTRY CARD

ZGŁOSZENIE OFICJALNE

Nr certyfikatu
(Certificate No)

Nr licencji
(Licence No)

Nr startowy
(Starting No)

Klasa (Class)

