SUMMER KITE FESTIVAL 2019

ZAWIADOMIENIE O ZAWODACH

ZAWIADOMIENIE O ZAWODACH (ZoZ)
Koordynatorem regat jest PZKite

1.

PRZEPISY

1.1.

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami:
- Regulamin Pucharu Polski PZKite
- Przepisy Rozgrywania Konkurencji PZKite
- Kodeks Postępowanie PZKite
- Przepisy klasowe IKA
- Instrukcja Żeglugi
- Przepisy są dostępne na: http://pskite.pl/index.php/zawody/przepisy.html

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy polscy i zagraniczni.
2.1.

ZAWIADOMIENIE O ZAWODACH (ZoZ)

2.2.

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.

2.3.

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

2.4.

Zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC oraz dokument
potwierdzający datę urodzenia.

2.5.

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

2.6.

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.

2.7.

Zawody rozegrane zostaną w następujących konkurencjach: Formuła Kite Open, Freestyle.

2.8.

Zgłoszenia do zawodów należy dokonywać drogą mailową - zawody@kitefestival.pl do 15
sierpnia 2019r)

3. WPISOWE
3.1.
Wysokość wpisowego dla zawodnika wynosi 120 PLN.
3.2.
Wpisowe upoważnia do uczestnictwa w każdej konkurencji przeprowadzanej podczas regat.
3.3.
Wpisowe zostaje przyjęte przez Organizatora na miejscu zawodów podczas rejestracji.
3.4.
Opłaty dla osób towarzyszących wstęp do strefy zawodników na 2 dni - 100 zł/osoba. Opłatę
należy uiścić w dniu 23.08.2019r. w biurze regat.
3.5.
W strefie zawodników mogą znajdować się tylko osoby zgłoszone na listę uczestników eventu –
uczestnictwo należy zgłosić drogą mailową.
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4. PROGRAM ZAWODÓW
4.1.

Program zawodów będzie następujący:

DZIEŃ 1
09:00 – 10:45
11:00
10:00 – 18:00

11:00 – 12:00
12:00 – 18:00
12:00 – 18:00
ok. 18:00

23.08.2019 ( PIĄTEK )
PLAŻA
STREFA REGAT – otwarcie strefy, rejestracja uczestników
Oficjalne otwarcie regat
STREFA ACTIVE
Atrakcje towarzyszące regatom:
Red Bull, WOPR, slackline, trickboard, turnieje, konkursy, pokazy, zawody
pływackie, rywalizacja w pływaniu na deskach SUP
Odprawa zawodników – spotkanie organizacyjne z sędziami
Testy sprzętu kitesurfingowego
ZAWODY SUMMER KITE FESTIVAL / Eliminacje
Meeting z zawodnikami
VIENNA HOUSE AMBER BALTIC MIEDZYZDROJE

22:00

Boardshort Party w Night Club

DZIEŃ 2

24.08.2019 ( SOBOTA )

10:00 – 18:00

11:00 – 12:00
12:00 – 18:00

18:00

PLAŻA
STREFA ACTIVE
Atrakcje towarzyszące regatom:
Red Bull, WOPR, slackline, trickboard, turnieje, konkursy, pokazy, zawody
pływackie, rywalizacja w pływaniu na deskach SUP
Przygotowania uczestników do rozpoczęcia rywalizacji – odprawa
ZAWODY – Summer Kite Festival / Finały
Atrakcje towarzyszące regatom
- testy sprzętu kitesurfingowego, pokazy instruktażowe, konkursy, turnieje
- informacje, relacje z zawodów na plaży
- prezentacje sylwetek zawodników
- rozmowy z ekspertami
Zamknięcie STREFY ACTIVE

20:00 – 23:00

HOTEL VIENNA HOUSE AMBER BALTIC MIEDZYZDROJE
Koktajl party (impreza zamknięta) – bankiet podsumowujący kolejną edycję
festiwalu/ceremonia zakończenia regat, uroczyste rozdanie nagród

23:00

ALOHA! – Afterparty Night Club Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje

DZIEŃ 3

25.08.2019 ( NIEDZIELA ) – DZIEŃ REZERWOWY

5. INSPEKCJA SPRZĘTU
5.1.
Inspekcja sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi
może zostać dokonana w dowolnym czasie podczas regat.
6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
6.1.
Instrukcja żeglugi będzie dostępna na ONB.
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7. MIEJSCE REGAT
7.1.
Miejscem organizacji regat będzie plaża przy Hotelu Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje.
8. TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT
8.1.
Trasy regat dla Formuła Kite Open będą dostęne na ONB.
Format rozgrywania Freestyle zostanie podany na skippers meeting przed rozgrywaniem
konkurencji.
9.
9.1.
9.2.

PUNKTACJA
Zawody zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 1 wyścigu.
Wynikiem punktowym będzie łączna suma punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem
najgorszego wyniku zgodnie z poniższą tabelą:
Ilość wyścigów
1-3

Ilość
0
odrzutek

4-6
7-10
11 -15
16 i więcej

1
2
3
4

Żaden wynik nie będzie odrzucony
Jeden najgorszy wynik zostanie odrzucony
Dwa najgorsze wyniki zostaną odrzucone
Trzy najgorsze wyniki zostaną odrzucone
Cztery najgorsze wyniki zostaną odrzucone

10.

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

11.

NAGRODY
Suma nagród rzeczowych wynosi 8 000 PLN. Suma nagród pieniężnych wynosi 8 000 PLN,
otrzymają je zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w kategoriach Open (Freestyle Open kobiet
i mężczyzn oraz Formuła Kite Open kobiet i mężczyzn).

12.

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

13. NOCLEG I PARKOWANIE
13.1. Informacje o noclegu i parkowaniu:
Informacja Turystyczna ul. Promenada Gwiazd 2, 72-500 Międzyzdroje, telefon: 91 32 82 778
13.2. PARKING DLA ZAWODNIKÓW – wymagane „WJAZDÓWKI”
*Międzynarodowy Dom Kultury w
13.3.
Międzyzdrojach ul. Bohaterów Warszawy 20, 72-500 Międzyzdroje.
* WJAZDÓWKI do odebrania w biurze regat.
14. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
Organizator:
Event Factory S.C. ul. Jerzego Zimowskiego 2, 71-281 SZCZECIN Tel./fax: + 48 91 486 05 53
Strona internetowa: www.eventfactory.pl
Kontakt mailowy: zawody@kitefestival.pl
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