
Regulamin

SUP KOBIET I MĘŻCZYZN

1. Regulamin określa zasady organizacji, prowadzenia i uczestnictwa w konkurencji SUP Kobiet i Mężczyzn

rozgrywanej w ramach 30 Spartakiady Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza

Jakubowskiego organizowanej w Poznaniu w dniach 26-28 sierpnia 2022 .r

2. Wyścigi rozegrane zostaną na Torze Regatowym MALTA, na dystansie 150 m.

3. Konkurencja jest zaliczana do Klasyfikacji Generalnej Spartakiady, a ilość uzyskanych punktów z tytułu
zajętego w niej miejsca określa Regulamin Spartakiady.

4. Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwać będzie powołana przez Organizatora Komisja

Sędziowska oraz ratownicy wodni.

5. Wyścigi rozegrane zostaną osobno dla kategorii kobiet i mężczyzn.

6. Zawodnicy startują na podstawie ustalonej wcześniej listy startowej zgodnej ze zgłoszeniami

dokonanymi przez Kierownika Reprezentacji. Lista Startowa Konkurencji będzie dostępna najpóźniej od

6 maja 2020 r. na stronie Spartakiady w zakładce Konkurencje.

7. Zawody zostaną rozegrane na 8 deskach wraz z wiosłami dostarczonymi przez organizatora. Wszyscy

zawodnicy płyną obowiązkowo w założonych na siebie kapokach. Zawodnicy podczas wyścigu płyną
wyznaczonymi do tego torami.

8. Start następuje na komendę startową „Ready – set – Go” przy czym na słowo GO uczestnicy zaczynają
wiosłować.

9. Zwycięzcą̨ zostaje zawodnik, który uzyska najlepszy czas zmierzony przez system komputerowy, spośród

wszystkich uczestników startujących w danej kategorii.

10. Wyścigi w danej kategorii odbędą się w systemie biegów równorzędnych. Zawodnicy zostaną podzieleni

losowo na wyścigi równorzędne. Na podstawie czasów ze wszystkich wyścigów sporządzona zostanie

lista rankingowa decydująca o ostatecznych miejscach danej drużyny.

11. Warunkiem dopuszczenia Zawodnika do rywalizacji jest zgłoszenie się jego na 20 minut przed

wyznaczonym terminem rozpoczęcia Konkurencji w miejscu jej rozgrywania.

12. Dyskwalifikacja zawodnika startującego w konkurencji SUP może mieć miejsce w przypadku kiedy

zawodnik popełni dwukrotnie falstart (decyzję podejmuje sędzia starter) lub kiedy zmieni tor płynięcia

uzyskując w ten sposób korzyść lub przeszkadzając innym uczestnikom wyścigu. Dyskwalifikacji podlega

także zawodnik, który nie ukończy konkurencji w przewidzianym limicie czasowym tzn. 10 minut.

13. Ze względów bezpieczeństwa - na pomoście (miejsce zejścia na wodę) mogą znajdować się tylko

uczestnicy wychodzący i wchodzący na wodę. Każdy zawodnik ma obowiązek stawienia się u sędziego

na pomoście na 15 min przed swoim wyścigiem. Brak zgłoszenia się do kontroli ID może skutkować
niedopuszczeniem do startu.

14. Konkurencja odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

15. W sprawach spornych i nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia i kierownik konkurencji.

Ewentualne protesty mogą być zgłaszane zgodnie z par. 11 Regulaminu Spartakiady.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu konkurencji o czym

niezwłocznie powiadomi jej uczestników poprzez stronę spartakiady, komunikaty słowne, przekazanie

informacji Kierownikom Reprezentacji.
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