REGULAMIN
I MAZOWIECKICH MISTRZOSTW MOTOROWODNYCH MFD POLAND AMATORÓW
O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w klasach łodzi turystycznych i skuterów wodnych
I. ORGANIZATORZY
MFD Poland i Water-Club Nieporęt.
II. PATRONAT MEDIALNY
TVP Warszawa, EXTRA Media, Radio Hobby 89,4fm, Twoje Bielany
III. MIEJSCE ZAWODÓW
Zegrze Hotel 500
IV. TERMIN ZAWODÓW i program minutowy
11.07. 2015 r. (sobota)

ok.

930 - przyjmowanie zawodników, odprawa zawodników.
1030 - badanie techniczne zgodnie z listą startową przy molo Hotelu 500
1045 - start do pierwszego biegu.
1630 ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów

Łodzie
BIEG
I
II

Kl 1
1045
1300

Kl 2
1105
1310

Kl 3
1125
1320

Kl 4
1145
1330

Kl 5
1205
1340

OPEN
1225
1350

W biegu II biorą udział 4 łodzie z poszczególnej klasy z najlepszymi czasami

Skutery wodne
BIEG
I
II

Kl 1
1415
1520

Kl 2
1430
1530

Kl 3
1445
1540

Kl 4
1500
1550

W biegu II biorą udział 4 skutery z poszczególnej klasy z najlepszymi czasami

V. REGULAMIN ZAWODÓW
1) W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy amatorzy, warunkiem jest wniesienia opłaty startowej w wysokości 100,00zł.
2) Karty zgłoszenia zawodników przyjmowane będą bezpośrednio w sekretariacie zawodów w dniu imprezy /wzór karty w załączeniu/.
3) Zawody łodzi odbędą się zgodnie z Regulaminem Imprezy - /dwa biegi/ w klasach:
 Kl 1
łodzie do 5m silnik do 800 cm3







Kl 2
łodzie do 5m silnik pow. 800 cm3
Kl 3
łodzie pow. 5m silnik do 1800 cm3
Kl 4
łodzie pow. 5m silnik do 3200 cm3
Kl 5
łodzie pow. 5m silnik do 4500 cm3
Kl OPEN pozostałe

Klasy łodzi nie uwzględniają podziału na łodzie kabinowe i bezkabinowe. Łodzie z silnikami o mniejszej pojemności, mogą startować w klasie o większej pojemności. Ze względu na małą ilość zawodników klasy mogą być łączone decyzją Sędziego Głównego.
Minimalna ilość zawodników w klasie wynosi 3 ( trzech )
Zawody skuterów odbędą się zgodnie z Regulaminem Imprezy - /dwa biegi/ w klasach:
 Kl 1
skutery stojące silnik do 700 cm3
 Kl 2
skutery stojące silnik pow 700 cm3
 Kl 3
skutery siedzące silnik do 1200 cm3
 Kl 4
skutery siedzące silnik pow 1200 cm3
Skutery z silnikami o mniejszej pojemności, mogą startować w klasie o większej pojemności. Ze
względu . .
na małą ilość zawodników klasy mogą być łączone decyzją Sędziego Głównego.
Minimalna ilość zawodników w klasie wynosi 3 ( trzech )
4) Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest sprawdzenie łodzi przez Komisję Techniczną.
Zawodnicy muszą posiadać ważny dowód rejestracyjny łodzi, patent motorowodny stosowny do
mocy silnika
Zaleca się aby zawodnicy posiadali ubezpieczenie OC
5) Zawody będą ubezpieczone zbiorowo w zakresie OC i NW. Zalecane jest indywidualne ubezpieczenie
zawodników AC we własnym zakresie.
6) Sędziego Głównego oraz członków Komisji Sędziowskiej wyznaczy ORGANIZATOR.
7) Komisja sędziowska będzie każdorazowo przeprowadzać obowiązkowe badania na obecność alkoholu zgodnie z art. 205.02 Regulaminu UIM. Nie poddanie się badaniu jest traktowane jako rezygnacja ze
startu w zawodach.
8) W każdej klasie zostaną wręczone puchary za I, II i III miejsce. W przypadku uzyskania nagród, zostaną
one wręczone przez fundatorów.
Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego zostanie wręczony załodze która uzyska najlepszy czas zawodów w finałach zawodów(niezależnie od klasy czy sprzętu). Puchar Starosty Legionowskiego otrzyma załoga najszybszej łodzi a puchar MFD Poland najszybszy skuter finału zawodów.
9) W zależności od zaistniałych okoliczności w programie Zawodów mogą nastąpić
uzupełnienia lub zmiany.
V. INFORMACJE
Water-Club
Tel. 605356058

KOMANDOR
Piotr Bączkowski

