
Regulamin pierwszej edycji amatorskich Rodzinnych mistrzostw
sprawności kajakowej

Gminy Brochów

Organizator:

MOTO PRZYSTAŃ

WOPR SOCHACZEW

URZĄD GMINY BROCHÓW

Rozdział 1. Zasady i przebieg

§1

Regulamin „Rodzinnych amatorskich mistrzostw sprawności kajakowej”, zwany dalej Regulaminem, ustala

organizację i przebieg amatorskich mistrzostw sprawności kajakowej, organizowanych przez Organizatora – Moto

Przystań (http://www.motoprzystan.pl/). Zawody odbędą się 4. Lipca 2015 na rzece Bzurze – Port Plecewice moto

przystań 05-088 Brochów, Plecewice 78 

§2

Prawo interpretacji Regulaminu należy do:

- Komisji Sędziowskiej

- Organizatora

Rozdział 2

§3

Organizator odpowiada za organizację i przebieg zawodów.



§4
1. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności (warunki atmosferyczne, nieszczęśliwe 

wypadki, itp.), Organizator ma prawo zmienić ustalone zasady rozgrywania konkurencji, trasę, a nawet odwołać 
zawody. Z tego tytułu uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia.

2. Zmiany, o których mowa w punkcie 1, Organizator podaje do wiadomości zawodników w drodze 
komunikatu w czasie trwania imprezy „Dni Brochowa” 

§5

Organizatorowi przysługuje prawo dyskwalifikacji uczestników zawodów, którzy nie przestrzegają Regulaminu i 

decyzji Komisji Sędziowskiej.

 

Rozdział 3

§6

Uczestnik zawodów musi spełniać następujące warunki:

- ukończone 18 lat lub pisemna zgoda opiekunów prawnych, 

- praktyczna podstawowe umiejętność pływania wpław

- praktyczna podstawowe umiejętność pływania kajakiem  po rzekach 

- dobry stan zdrowia umożliwiający start w zawodach

- zapoznanie się z Regulaminem i jego pisemne zaakceptowanie

- używania w czasie trwania konkurencji sprzętu asekuracyjnego (kask,kapok)

- Stosowania się do poleceń zespołu ratowników wodnych zabezpieczających zawody 

§7
1. Organizator i sponsorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody i obrażenia, które odniósł 

zawodnik podczas trwania imprezy.
2.  Uczestnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność, wyrażając pisemną zgodę na ponoszenie 

konsekwencji niebezpieczeństw, na jakie narażony jest on sam i jego własność, wynikających z przeprowadzenia 
zawodów i zrzekając się wszelkich roszczeń przeciwko osobom, instytucjom i firmom, które przeprowadzają 
imprezę.

3. Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody określonej w §7, pkt. 2.

§8

Uczestnikom nie wolno:

- używać agresywnych i niecenzuralnych słów podczas zawodów



- wykonywać niesportowych gestów

- nie respektować poleceń Organizatora i Komisji Sędziowskiej

- ignorować Regulaminu

 

Uczestnik musi szanować przyrodę. Nie może zanieczyszczać terenu pozostawiając różne odpadki.

§9

 

1. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu oraz zarządzeń Organizatora i 
Komisji Sędziowskiej.

2. Organizator zapewnia następujące świadczenia: sprzęt sportowy (kajaki, wiosła, kamizelki asekuracyjne,
kaski),  oraz ubezpieczenie OC.

3. Opieka medyczna dla uczestników dostępna będzie na starcie i mecie zawodów.

4. Zabezpieczenie imprezy przy współpracy z Ratownikami wodnymi, Członkami WOPR Sochaczew.

 Rozdział 4. Zgłoszenia

§10

Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszeniowej umieszczonej na 

stanowisku sekretariatu zawodów 

§11

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane obydwu uczestników:

- Imię i nazwisko

- Adres i telefon kontaktowy

- Podpis

- W przypadku osoby niepełnoletniej – pisemną zgodę rodziców

§12

Zgłoszeni uczestnicy, po spełnieniu wymogów Regulaminu i Organizatora, zostają wpisani na Listę Startową.

§13



Zamknięcie Listy Startowej następuje w momencie rozpoczęcia odprawy technicznej ok. godz.13:30 . 

Szczegółowy harmonogram jest podany w komunikacie organizacyjnym zawodów

.   Rozdział 5. Przydział numerów startowych i kajaków

§14

Organizator przydziela numery startowe według kolejności zapisywania się zawodników. Kajaki , będą wraz z 

wiosłami przydzielane zawodnikom przez organizatora wraz z komisją sędziowską  .

Rozdział 6. Zawody

§15

O kolejności zajmowanych „na podium” miejsc decyduje czas uzyskany przez obsadę kajaka.

§16

W przypadku uzyskania tego samego czasu sędziowie zarządzają dogrywkę.

§17

Zawodnik nie ukończył konkurencji, jeżeli:

- wycofał się z własnej woli z trasy zawodów

- został wycofany z trasy zgodnie z §19

Rozdział 7. Kary

§18

W przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika imprezy niniejszych przepisów Regulaminu, Organizator 

zawodów oraz Komisja Sędziowska może zastosować karę dyskwalifikacji zawodnika.

§19

Kara dyskwalifikacji zostaje nałożona na zawodnika, jeżeli:

1. Nie podporządkowuje się decyzjom Organizatora, Komisji Sędziowskiej, bądź Regulaminowi

2. Nie zgłosił się na start w wyznaczonym terminie

3. Zastąpił, lub został zastąpiony przez innego zawodnika

4. Zachował się niesportowo w stosunku do innego zawodnika, gości zawodów lub publiczności

5. Podczas płynięcia otrzymał pomoc z zewnątrz

6. Informacje podane przez zawodnika na Liście Zgłoszeniowej nie są zgodne ze stanem faktycznym.

§20

Nieznajomość przepisów w żadnym wypadku nie jest traktowana jako wytłumaczenie.

Rozdział 8. Protesty

§21



W przypadku uznania decyzji Organizatora i Komisji Sędziowskiej oraz ich Członków za niezgodne z 

Regulaminem, uczestnik zawodów ma prawo zgłaszać protesty w formie pisemnej.

§22
Podczas zgłaszania protestu wymagane jest forma pisemna złożona w sekretariacie. Protesty zgłaszane mogą 
być w ciągu 15 min. od podania ostatecznej kolejności zajętych miejsc do kierownika zawodów. 
O uznaniu lub oddaleniu protestu decyduje kierownik zawodów i sędzia główny.

§23

Protesty mogą dotyczyć wyłącznie:

- Wydarzeń na trasie zawodów

- Decyzji organizacyjnych.

§24
1. Protesty zawodnicy mogą składać na ręce Organizatora nie później niż do 15od podania ostatecznej 

kolejności zajętych miejsc 
2. Protesty powinny być rozpatrzone przez Komisję Sędziowską i Organizatora do trzydziestu min od 

momentu zakończenia składania konkurencji.

§25

Osoba przyjmująca protest wpisuje datę i godzinę jego otrzymania.

§26

Zgłaszane protesty są jawne i mogą zostać upublicznione przez Organizatora.

§27

Odpowiedzi Organizatora na protesty są ostateczne.

Rozdział 9. Regulamin konkurencji Kajakowej

§28

Trasa kajakowa jest zamknięta w dniu rozgrywania zawodów.

§29

Pomiar czasu:

- rozpoczyna się na komendę „START” wydaną przez Sędziego Startu

- zatrzymany jest w chwili, gdy oznaczoną linię mety przetnie dziób kajaka z siedzącym w nim zawodnikiem lub 

zawodnikami

Rozdział 10. Wymagania sprzętowe

§30



Zawodnik przystępujący do konkurencji musi być wyposażony w następujący sprzęt zapewniony przez 

Organizatora:

- kajak

- wiosło

- kamizelkę asekuracyjną

- kask

§31

Noszenie kamizelki asekuracyjnej oraz kasku jest obowiązkowe przez cały czas przebywania na wodzie.

§32

Każdy z uczestników zawodów dla własnego dobra winien zadbać we własnym zakresie o swoje ubezpieczenie 

od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), gdyż zawody są niebezpieczne.

 

Rozdział 11. Reklama

§33

Organizator zawodów zastrzega sobie wyłączność na zamieszczanie podczas zawodów wszelkich reklam oraz 

decyduje o ich rozmieszczeniu na:

- numerach startowych

- trasie zawodów i w obszarach do niej przyległych

- miejscu otwarcia i zamknięcia zawodów, dekoracji zwycięzców i obszarach do nich przyległych.

 

Rozdział 12. Nagrody

§34
1. Nagrody za pierwsze trzy miejsca to dyplomy i słodycze od organizatorów. 

2. Komunikaty i sprawozdanie z zawodów, oraz wyniki ogłoszone zostaną na stronie 
WWW.motoprzystan.pl

 

 



………………………………………………………..

                                             …………………………………………………………..

          (czytelny podpis zawodnika)                              lub                                         (czytelny podpis obsady)

 

 


