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ZAWIADOMIENIE O REGATACH (ZoR)
1. REGATY
1.1 Regaty zostaną rozegrane w terminie 24-25 sierpnia 2018 w Międzyzdrojach. 26 sierpnia 2018 – dzień
rezerwowy.
1.2 Konkurencje główne:
A. Freestyle (styl dowolny), (F)
B. Twin Tip Racing (wyścigi desek dwukierunkowych), (TT:R) – konkurencja drużynowa - rejestracja
w parach mieszanych (damsko-męskich)
C. Kite Foil (wyścigi desek z hydroskrzydłem), (FK) – konkurencja dodatkowa rozgrywana w
przypadku wiatru o sile niewystarczającej do rozegrania F lub TT:R.

1.3 Wysokość puli nagród finansowych w konkurencji TwinTip Racing (TTR) wynosi: 5 000 PLN.
1.4 Wysokość puli nagród finansowych w konkurencji Freestyle wynosi: 3 000 PLN.
1.5 Zostaną również rozdane nagrody rzeczowe o przybliżonej wartości: 10 000 PLN.
1.6 Do rozegrania konkurencji wymagane jest ukończenie jednej pełnej eliminacji freestyle oraz 1 wyścigu w
TTR i FK.
1.7 Miejsce rozegrania regat – Plaża w Międzyzdrojach przed hotelem Vienna House Amber Baltic
Międzyzdroje
1.8 Kryteria sędziowania ewentualnych konkurencji dodatkowych będą określone w komunikacie na ONB
przed rozegraniem danej konkurencji.
1.9 Konkurencje będą rozgrywane w kolejności ustalonej przez Dyrektora Zawodów. Priorytetem jego
decyzji, opartej na istniejących i prognozowanych warunkach pogodowych oraz ilości zgłoszonych
zawodników, ma być ukończenie konkurencji głównych we wszystkich możliwych kategoriach.
2.ORGANIZATOR
2.1 Organizatorami regat są: Event Factory S.C. ul. J. Zimowskiego 2, 71-281 Szczecin oraz Gmina
Międzyzdroje
3.PRZEPISY
3.1 Regaty zostaną przeprowadzone zgodnie z następującymi przepisami:
A. Przepisy Regatowe Kiteboardingu (PRK),
B. Kodeks Postępowania PZKite,
C. Zawiadomienie o Regatach (ZoR) oraz Instrukcja Żeglugi (IŻ)
3.2 Przepisy rozgrywania konkurencji drużynowej TTR zostaną przedstawione podczas skippers meeting i
wywieszone na ONB.
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4.WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA
4.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy polscy i zagraniczni.
4.2 Uczestnicy mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w regatach mailowo na adres: zawody@eventfactory.pl
Zgłoszenia na zawody:
A. TTR i FK: przyjmowane są do 22 sierpnia do godziny 21:00.
B. Do konkurencji TTR zgłaszają się drużyny - pary damsko-męskie.
C. Freestyle: przyjmowane są do 15 sierpnia do godziny 21:00. Maksymalna liczba zawodników –
32.

4.3 Rejestracja zawodników odbędzie się na miejscu rozgrywania regat w biurze regat w godzinach
09:00 – 10:45 dnia 24.08.2018r.
4.4 Warunkiem przyjęcia zgłoszenia będzie: osobista rejestracja w biurze regat, wypełnienie i
podpisanie formularza rejestracyjnego, wpłata wpisowego, złożenie oświadczenia o podporządkowaniu się
obowiązującym przepisom przeprowadzenia regat, zgoda na wykorzystanie wizerunku, złożenie
oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na uczestnictwo w zawodach sportowych, złożenie
oświadczenia o pozostawieniu sprzętu na terenie regat na ryzyko własne, złożenie oświadczenia o
posiadaniu polisy OC.
4.5 Zawodnicy niepełnoletni muszą pozostawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów
zezwalającą na udział niepełnoletniego zawodnika w zawodach kitesurfingowych.
4.6 Zawodnicy muszą posiadać jedno z ubezpieczeń OC na zawody kiteboardingowe: Karta Kiteboardera
PZKite / VDWS / licencja PZŻ a w przypadku obcokrajowca ubezpieczenie OC na zawody kiteboardingowe z
minimalną sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż Karta Kiteboardera oraz dokument potwierdzający datę
urodzenia.
4.7 W nadzwyczajnych przypadkach losowych Dyrektor Regat może dopuścić do regat zawodnika
nieobecnego podczas rejestracji. Warunkiem jest wcześniejsze skontaktowanie się z Dyrektorem Regat.
5. WPISOWE
5.1 Wysokość wpisowego dla zawodnika wynosi 120 PLN.
5.2 Wpisowe upoważnia do uczestnictwa w każdej konkurencji przeprowadzanej podczas regat.
5.3 Wpisowe zostaje przyjęte przez Organizatora na miejscu regat podczas rejestracji.
5.4 Opłaty dla osób towarzyszących wstęp do strefy zawodników na 2 dni - 100 zł/osoba. Opłatę należy
uiścić w dniu 24.08.2018r. w biurze regat.
5.5 W strefie zawodników mogą znajdować się tylko osoby zgłoszone na listę uczestników eventu.
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6.PROGRAM REGAT
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

24.08.2018 ( 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
REGATY SUMMER KITE FESTIVAL / Eliminacje
Meeting z zawodnikami
VIENNA HOUSE AMBER BALTIC MIEDZYZDROJE

22:00

Boardshort Party w Night Club

DZIEŃ 2

25.08.2018 ( 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
(dokładne godziny zostaną określone w komunikacie na ONB w piątek)
REGATY – Summer Kite Festival / Finały
(dokładne godziny zostaną określone w komunikacie na ONB w piątek)
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

26.08.2018 ( NIEDZIELA ) – DZIEŃ REZERWOWY
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7.REKLAMOWANIE I PRAWA DO WIZERUNKU
7.1 Zawodnicy zobowiązani są do noszenia przyznanych im oficjalnych koszulek startowych zawierających
znaki reklamowe sponsorów regat, podczas udziału w konkurencjach, treningach, oficjalnych prezentacjach
(ceremonia zamknięcia, udzielanie wywiadów, sesja zdjęciowa). Nie przestrzeganie tego wymogu będzie
skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.
7.2 Zawodnicy zobowiązani są do naklejenia i ekspozycji loga regat w oznaczonych miejscach na desce
(zgodnie z punktem 8) na czas trwania regat podczas udziału w konkurencjach, treningach, oficjalnych
prezentacjach (ceremonia zamknięcia, udzielanie wywiadów, sesja zdjęciowa). Nie przestrzeganie tego
wymogu będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.
7.3 Reklamy indywidualne zawodników sponsorowanych przez firmy konkurencyjne wobec sponsorów regat
nie mogą być eksponowane na latawcu. Reklamy indywidualne mają natomiast prawo być eksponowane na
desce. Nie przestrzeganie tego wymogu będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.
7.4 Reklamy indywidualne zawodników sponsorowanych przez firmy konkurencyjne muszą być zgłoszone
podczas rejestracji.
7.5 Zawodnicy nie mogą prowadzić akcji marketingowych i promocyjnych eksponujących w znaczący
sposób logo swojego sponsora bez pisemnej zgody organizatora regat pod rygorem dyskwalifikacji.
7.6 Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez
organizatora i sponsorów na utrwalonych w czasie trwania regat materiałach zdjęciowych, filmowych i innych
promocyjnych oraz medialnych dotyczących regat na wszystkich polach eksploatacji.

8.SPRZĘT
Juniorzy startują w kamizelkach z minimalną wypornością 4kg w stanie nienadmuchanym. Kamizelka nie
może zatonąć w słodkiej wodzie przez 5 minut z podwieszonym metalowym 4kg odważnikiem. Organizator
ma prawo wprowadzić wszystkim zawodnikom nakaz użycia kamizelek wypornościowych w przypadku
ekstremalnych warunków pogodowych. Zalecane są kaski.
8.1 Sprzęt Freestyle. Brak obowiązku rejestracji sprzętu.
a. Drążek sterowy – musi posiadać system bezpieczeństwa oraz możliwość regulowania mocą latawca
8.2 Sprzęt Kite Foil – dopuszczona jedna deska i maksymalnie 4 latawce (sprzęt deklarowany podczas
rejestracji). Brak ograniczeń dotyczący parametrów hydroskrzydeł i latawców.
8.3 Sprzęt TT Racing - dopuszczone jedna deska i maksymalnie 4 latawce (sprzęt deklarowany podczas
rejestracji). Każdy z zawodników rejestruje sprzęt indywidualnie.
A. Deska - dwukierunkowa typu „Twintip” – maksymalna długość 1710mm, maksymalna szerokość
510mm, maksymalna grubość 20mm, minimalna szerokość 150mm.
B. Statecznik – maksymalna wysokość 60mm, długość 130mm. Maksymalnie 4 stateczniki i znajdujące
się blisko tipów deski (nie mogą znajdować się w środkowych 30% długości kadłuba). Nie
dopuszczane są chowane stateczniki, miecze oraz inne wystające części podwodne.
C. Latawiec – dopuszczone są wszystkie latawce pompowane. Latawce komórkowe nie są
dopuszczone.
D. Drążek sterowy – musi posiadać system bezpieczeństwa oraz możliwość regulowania mocą
latawca.
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9.IDENTYFIKACJA
9.1 Każdemu zawodnikowi zostanie wylosowany numer startowy umieszczony na koszulce startowej.
9.2 Koszulka startowa z numerem startowym musi być zawsze widoczna podczas rywalizacji na wodzie.
10.OFICJALNA TABLICA OGŁOSZEŃ (Official Notice Board ONB) oraz POWIADOMIENIA SMS
10.1 Tablica ONB będzie umieszczona w miejscu wskazanym podczas pierwszego skippers meeting.
10.2 Poprzez wiadomości SMS wysyłane będą wszystkie informacje i komunikaty dotyczące regat i
zawodników wydawane przez organizatorów.
11.KATEGORIE
11.1 Kategorie wiekowe dla kobiet i mężczyzn:
A. Juniorzy poniżej 14 lat
B. Masters 35 lat i więcej w roku zawodów.
Szczegółowe wyjaśnienie dla sezonu 2018:
- Masters - urodzeni przed 31.12.1983
- Juniorzy - urodzeni po 31.12.2004
Konkurencja drużynowa TTR będzie rozgrywana w jednej kategorii wiekowe (Open).
11.2 W przypadku konkurencji dodatkowych nie ma podziału na kategorie wiekowe.
11.3 Do utworzenia kategorii wiekowej wymagana jest liczba co najmniej 4 (czterech) zawodników.
11.4 Kategoria seniorów jest kategorią „Open” otwartą dla każdego zawodnika, a kategoria seniorek dla
każdej zawodniczki.
11.5 Dopuszczone jest utworzenie kategorii juniorów Freestyle łączącej kobiety i mężczyzn.
11.6 Kobiety rywalizują w kategorii Open mężczyzn Freestyle, TT:R lub FK w sytuacji startu tylko jednej
zawodniczki (liczy się przepisowy start a nie sama rejestracja).
12. NAGRODY
12.1 Zwycięzcy regat będą wyróżnieni nagrodami finansowymi lub rzeczowymi oraz dyplomami i pucharami.
12.2 W przypadku mniejszej ilości zawodników niż nagradzana ilość miejsc, następuje kumulacja sum dla
pozycji nierozdanych i równomierny podział na wszystkich zgłoszonych zawodników danej kategorii.
12.3 Nieobecność nagrodzonego zawodnika podczas ceremonii zamknięcia będzie skutkowała konfiskatą
nagród pieniężnych i rzeczowych i przekazaniem ich dla organizatora (z wyjątkiem przypadków
uzgodnionych z organizatorem). Powyższe nie ma zastosowania w przypadku nagród sportowych (dyplomy,
medale i puchary).
12.4 Kategorie Juniorów, Masters nagradzane będą nagrodami rzeczowymi.
13.PRZECHOWYWANIE SPRZĘTU
Sprzęt zawodników będzie można pozostawić na noc w zamkniętym, ale niechronionym pomieszczeniu
(każdy zawodnik zostawia sprzęt na własną odpowiedzialność).
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14. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I UBEZPIECZENIE
14.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników
na regaty, w trakcie ich trwania jak i powrotu z nich.
14.2 Każdy uczestnik bierze udział w każdych regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności
wykonana lub niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez uczestnika lub jego sprzęt.
14.3 Indywidualną decyzją i odpowiedzialnością każdego zawodnika jest podjęcie decyzji odnośnie startu
bądź jego przerwania w dowolnym momencie mając na względzie bezpieczeństwo własne oraz innych
uczestników regat.
14.4 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 regat.
14.5 Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek zniszczenia, uszkodzenia bądź zaginięcie sprzętu podczas
trwania regat.
14.6 Organizator nie odpowiada za kontuzje, utratę zdrowia lub życia, które mogą być wynikiem
uczestnictwa w regatach.
14.7 Jeśli Sędziowie, Dyrektor Regat 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.
14.8 Podczas treningów oraz wszystkich rozgrywanych konkurencji rekomendowane jest używanie kasków i
kamizelek ochronnych.
15.TESTY ANTYDOPINGOWE I NARKOTYKOWE
Przypomina się zawodnikom o obowiązujących przepisach antydopingowych World Sailing. Testy
narkotykowe oraz antydopingową mogą być przeprowadzane podczas regat.
16.NOCLEG I PARKOWANIE
Informacje o noclegu i parkowaniu:
Informacja Turystyczna ul. Promenada Gwiazd 2, 72-500 Międzyzdroje, telefon: 91 32 82 778
PARKING DLA ZAWODNIKÓW – wymagane „WJAZDÓWKI”*
Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach ul. Bohaterów Warszawy 20, 72-500 Międzyzdroje.
* WJAZDÓWKI do odebrania w biurze regat.
17.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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