REGULAMIN ORGANIZOWANIA I ROZGRYWANIA ZAWODÓW
Związku Sportowego Modelarstwa Wodnego w Polsce
zwanym dalej Związkiem

§ 1. ORGANIZATOR
1. Organizatorem eliminacji mogą być: jednostki samorządu terytorialnego,
stowarzyszenia kultury fizycznej oraz inne organizacje i firmy.
2. Wszystkie podmioty występujące o prawo do organizacji zawodów
Związku muszą:
a. zgłosić pisemnie chęć organizowania zawodów do dnia 31 grudnia
roku poprzedzającego sezon,
b. uzyskać rekomendację Zarządu Związku,
c. do dnia 15 lutego ostatecznie potwierdzić możliwość organizowania
zawodów.
Ostateczną zgodę na organizowanie zawodów wydaje Zarząd Związku i to
Zarząd akceptuje Kalendarz Rozgrywek na dany rok. Wszelkie zmiany w
Kalendarzu Rozgrywek wprowadza Zarząd Związku, najpóźniej na 30 dni
przed pierwszymi Zawodami.”
3. Zawody rozgrywane będą w minimum 2 eliminacjach plus Zawody
Finałowe w danym roku kalendarzowym. Zaleca się, aby minimalna
przerwa pomiędzy eliminacjami Mistrzostw Polski wynosiła 8 dni.
§ 2. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenie chęci udziału zawodnika w rundzie powinno nastąpić poprzez
e-mail lub na specjalnie przygotowanym przez organizatora
elektronicznym Formularzu Zgłoszeniowym.
2. Organizator pobiera opłatę startową w wysokości zgodnej z uchwałą
Związku. Informacja o wysokości opłaty startowej musi być obowiązkowo
umieszczona w Informatorze Zawodów.
3. Opłata startowa jest wpłacana przelewem na konto organizatora.
Zgłoszenie uważa się za skuteczne po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
Organizator może postanowić inaczej co do sposobu uiszczenia opłaty
startowej.
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Zawodnik, który z przyczyn ważnych, niezależnych od siebie, nie może
wziąć udziału w zawodach musi powiadomić organizatora zawodów o tym,
podając powód, w ostatecznym terminie 7 dni przed zawodami. W innym
wypadku opłata startowa nie podlega zwrotowi.
4. Jeżeli organizator zawodów dopuszcza możliwość dokonania rejestracji
lub innej zmiany po upływie terminu rejestracji, będzie pobierać za tą
czynność podwójną opłatę startową.
§ 3. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW
1. Rundy Zawodów Związku są zawodami co najmniej dwudniowymi. Jeżeli
ze względu na dużą frekwencję czy inne czynniki organizator uzna, że w
tym czasie nie przeprowadzi skutecznie i bezpiecznie zawodów, może czas
zawodów wydłużyć. Organizator decyduje o ilości i rozplanowaniu biegów
w danym dniu.
2. Dla każdych zawodów na 60 dni przed zawodami powinien być wydany
Informator Zawodów podający w szczególności:
a) organizatora zawodów
b) pełną nazwę zawodów
c) dane kontaktowe
d) wysokość opłaty startowej
e) miejsce i datę zawodów
f) skład sedziowski
g) sposób zgłaszania
h) nieprzekraczalny termin zgłoszeń
i) informacje o ewentualnym treningu
j) ogólny rozkład biegów z rozbiciem na klasy i dni
k) wykaz nagród
l) informacje o zakwaterowaniu i wyżywieniu
m) mapę dojazdu.
Informator Zawodów musi być zaopatrzony w klauzulę: „Zawody
przeprowadzane są zgodnie z Regulaminem Związku Sportowego
Modelarstwa Wodnego w Polsce.
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§ 4. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
Obowiązkiem organizatora jest:
1. Przygotowanie obiektu, urządzeń oraz sprzętu do zawodów.
2. Uzyskać odpowiednie zezwolenia na przeprowadzenie zawodów.
3. Zabezpieczenie jak najlepszych i w miarę możliwości jednakowych
warunków uczestnictwa dla zawodników biorących udział w zawodach.
4. Opracowanie szczegółowego programu zawodów (harmonogram
minutowy) co najmniej na 1 dzień przed rozpoczęciem zawodów.
5. Zapewnienie pomocy medyczno-sanitarnej.
6. Utrzymanie ładu i porządku w miejscu zawodów oraz w miejscach
zakwaterowania i żywienia.
7. Zapewnienie odpowiedniej oprawy medialnej zawodów, a także oprawy
wizualnej oraz nagłośnienia. W miarę możliwości organizator powinien
zadbać o informację spikerską dla publiczności.
8. Przestrzeganie zasad ochrony środowiska, a w szczególności zapewnienie
pojemników na zużyty olej i paliwo na pomoście.
9. Przeprowadzenie zawodów zgodnie z wymaganiami niniejszego
Regulaminu oraz przepisów uzupełniających.
10.W zakresie organizacji i zabezpieczenia zawodów przestrzeganie
aktualnych przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez.
11.Zapewnienie obsady sędziowskiej.
12.Zapewnienie obsady łodzi wyławiającej.
§ 5. SĘDZIOWIE
1. Podstawowy skład komisji sędziowskiej to:
 Sędzia Główny
 Sędzia Startowy
 Sędzia Techniczny (obsługa „AMB”)
2. Za prawidłowe przeprowadzenie zawodów odpowiada Sędzia Główny.
Jest on jedyną osobą, która może podejmować wiążące decyzje podczas
trwania zawodów - od ich rozpoczęcia do oficjalnego zakończenia. Jeżeli
Sędzia Główny zawodów stwierdzi jakiś fakt, to przyjmuje się, że fakt ten
miał miejsce.
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3. Wszystkie sprawy dotyczące zawodów powinny być zgłaszane Sędziemu
Głównemu na piśmie (do Biura Zawodów).
4. Sędzia musi być bezstronny i sumienny, pamiętając, że działa dla dobra
sportu.
5. Sędzia powinien być obecny przez cały czas zawodów oraz przez taki czas
po nich, jaki jest niezbędny do wypełnienia wszystkich obowiązków.
Obowiązki sędziego kończą się z chwilą podpisania protokołu zawodów.
6. Sędzia zawodów może odwołać każde zawody w dniu zawodów, jeśli
stwierdzi na miejscu, że istnieją przyczyny, z powodu których zawody te
nie mogą być rozegrane.
7. Każdy zawodnik ma prawo złożyć protest do Biura Zawodów.
Przed złożeniem protestu zawodnik musi wpłacić kaucję do Organizatora
Zawodów w wysokości podwojonej opłaty startowej. W przypadku
pozytywnego rozpatrzenia protestu, kaucja jest zwracana zawodnikowi. W
przypadku negatywnej decyzji kaucja przepada na rzecz Organizatora.
Protest musi być złożony w formie pisemnej lecz wcześniej musi być
zgłoszony niezwłocznie Sędziemu Startowemu w momencie zaistnienia
zdarzenia. Protest na piśmie można wnieść do 1 godziny po ukończeniu
biegu. Wszystkie protesty rozpatrywane są po zakończeniu biegów w
danym dniu. Ostatecznym organem odwoławczym jest Zarząd Związku.
Termin złożenia odwołania do Zarządu Związku wynosi 5 dni od daty
ogłoszenia wyników.
§ 6. PUNKTACJA
1. Zawodnicy zdobywają punkty w każdych zawodach organizowanych przez
Zarząd zgodnie z poniższymi tabelami:
Dla klas V
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
4 miejsce
5 miejsce
6 miejsce
7 miejsce

100 punktów
85 punktów
75 punktów
70 punktów
65 punktów
60 punktów
55 punktów
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8 miejsce
9 miejsce
10 miejsce
11 miejsce
12 miejsce
13 miejsce
14 miejsce
15 miejsce
16 miejsce
17 i następne

50 punktów
45 punktów
40 punktów
35 punktów
30 punktów
25 punktów
20 punktów
15 punktów
10 punktów
5 punktów

Dla klas „H”
Modele muszą uzyskać następującą liczbę okrążeń w ciągu 4 minut:
H 3,5 - 6 okrążeń
H 7,5 - 6 okrążeń
H 15 - 6 okrążeń
H 27 - 6 okrążeń
Zawodnik otrzymuje następującą ilość punktów za osiągnięte miejsce:
1 miejsce 400 punktów
2 miejsce 300 punktów
3 miejsce 225 punktów
4 miejsce 169 punktów
5 miejsce 127 punktów
6 miejsce
96 punktów
7 miejsce
72 punkty
8 miejsce
54 punkty
Nie ukończony bieg 25 punktów.

Dla klas „O”
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Wynik zawodów zależy od liczby zaliczonych okrążeń oraz czasu
opóźnienia po odliczeniu okrążeń karnych. Liczą się najlepsze trzy
z czterech eliminacji.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.
4.

§ 7. ZDALNA REJESTRACJA PRZEBIEGU ELIMINACJI
W Zawodach Związku stosuje się pomiar za pomocą systemu „AMB”
umożliwiającego identyfikację i automatyczne pomiary osiągnięć.
Brak w modelu sprawnego systemu „AMB”, zgodnego z założonymi
parametrami Związku, skutkuje dyskwalifikacją Zawodnika z biegu.
Zabrania się zmiany transponderów w czasie zawodów bez uzgodnienia
z Sędzią. Niezastosowanie się skutkuje dyskwalifikacją w danym biegu.
Awaria ww. systemu w czasie biegu dyskwalifikuje Zawodnika z tego
biegu.
§ 8. NAGRODY
W rundach eliminacyjnych za I, II, III miejsce rozdane powinny być puchary
i dyplomy lub ich substytuty.
W Finale za I, II, III miejsce w zawodach rozdane powinny być dyplomy i
puchary lub ich substytuty lecz wyraźnie akcentujące rangę Zawodów
Finałowych.
Dodatkowo organizator może ufundować dodatkowe nagrody rzeczowe.
Informacja o nagrodach powinna być zawarta w Informatorze Zawodów.
W celu uświetnienia uroczystości rozdania nagród wszyscy zawodnicy
powinni być obecni, a dekorowani wraz z modelami.

§ 9. DOKUMENTACJA ZAWODÓW
Dokumentację zawodów stanowią:
1. informator zawodów
2. wydruk z formularza rejestracyjnego zawodników
3. plan zawodów
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4. listy startowe
5. arkusz wyników
6. protokół końcowy

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

§ 10. PRZEPISY KOŃCOWE
Wszystkie uwarunkowania techniczne nie ujęte w niniejszym
Regulaminie interpretowane będą na podstawie przepisów
zatwierdzonych przez Związek.
Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody i straty powstałe
w czasie zawodów w stosunku do zawodników i ich sprzętu
z zastrzeżeniem wypełnienia swych obowiązków regulaminowych.
Trening odbywa się jeśli tak postanowiono i jest integralną częścią
zawodów.
Po ukończeniu biegu zawodnicy wraz z modelami i sprzętem
pomocniczym mają obowiązek w jak najkrótszym czasie opuścić strefę
startów.
Związek zastrzega sobie prawo do publikacji imienia, nazwiska i
fotografii uczestników zawodów w wydawnictwach branżowych,
reklamie oraz na stronach internetowych.
Zabrania się spożywania alkoholu w obrębie startów.
Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego REGULAMINU przysługuje
SĘDZIEMU GŁÓWNEMU.
Organizator ma prawo zorganizowania pozakonkursowego biegu
dodatkowego według ustalonych przez siebie reguł, jednak informacja o
tym biegu musi być zamieszczona w Informatorze Zawodów.
Sędzia startowy ma obowiązek punktualnego rozpoczynania biegu.
Zawodnicy, którzy nie uczestniczyli w sprawdzaniu nadajników przed
startem, nie mogą brać udziału w biegu.
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