
REGULAMIN ZAWODÓW SUP OPEN RACER STEPNICA
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

1. MIEJSCE ORAZ TERMIN

Plaża i kąpielisko w Stepnicy
15.08.2021, godz. 12.00 – 19.00

2. ORGANIZATORZY

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy
FlowUP!
SUPup!
 Współpraca Gmina Stepnica

3. ZASADY OGÓLNE: 
•  Do  wyścigów  dopuszczone  są  tylko  pompowane  deski  SUP  o  dowolnej
długości/szerokości.
• Organizator zawodów na potrzeby akademii oraz zawodów SUP RACER zapewnia
pompowane deski SUP 10,4 w ilości 14 sztuk. 
•  Zawody  organizowane  są  w  trzech  kategoriach:  dzieci  do  lat  16,  kobiety  oraz
mężczyźni.  
•  W  zawodach  SUP  OPEN  RACER  STEPNICA  mogą  brać  udział  tylko  osoby  
z założoną kamizelką asekuracyjną.
•  Dokładne  trasy  wyścigów  będą  przedstawione  tuż  przed  regatami  w  Strefie
Zawodnika.  
• Start zawodach SUP OPEN RACER STEPNICA jak i cały udział w imprezie jest
darmowy.
• Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemne pozwolenie na udział w akademii
oraz start zawodach od rodziców lub opiekunów.
• O ostatecznym wyniku decyduje suma punktów uzyskanych podczas SUP biegów.
•  Osoby  będące  pod  wypływem  alkoholu  lub  innych  środków  odurzających  nie
zostaną dopuszczone do zawodów.
•  Jakiekolwiek  niesportowe  zachowanie  będzie  równoznaczne  z  dyskwalifikacją  
i wykluczeniem z zawodów. 

4. ORGANIZACJA ZAWODÓW

1



ZAPISY ZAWODNIKÓW

Rejestracja  i  zapisy  zawodników  będzie  miała  miejsce  w  Strefie  Zawodnika
zlokalizowanej  na  plaży  w  Stepnicy.  Zapisy  do  zawodów  odbywać  się  będą  
w godzinach 12.00 – 13.30. 

Podczas zapisów każdy uczestnik zawodów ma obowiązek wypełnić Oświadczenie
oraz Kartę Zgłoszeniową.  Oświadczenie zawiera zgodę na wykorzystanie wizerunku
przez  organizatora  oraz  partnerów  organizatora,  potwierdza  stan  zdrowia
umożliwiający wzięcie udziału w zawodach lub przedstawić zaświadczenie lekarskie
stwierdzające  brak  przeciwwskazań  do  udziału  w  zawodach.  W  imieniu  dzieci
startujących w zawodach, zgłoszenie oraz oświadczenie wypełnia rodzic lub opiekun
sprawujący opiekę nad dzieckiem.

Zawodnicy  podczas  zapisów  w  Strefie  Zawodnika  powinni  okazać  do  wglądu
dokument tożsamości potwierdzający tożsamość. Zawodnicy poniżej 18 roku życia
powinni znajdować się pod opieką pełnoletniego opiekuna.

W przypadku gdy w danej kategorii wiekowej nie zostanie zgłoszonych co najmniej 
4  zawodników,  kategorie  będą  łączone  lub  start  zawodów zostanie  przesunięty  
w czasie do momentu zgłoszenia się wymagalnej ilości zawodników.  

KONKURENCJE I PRZEBIEG ZAWODÓW 

  Wyścig techniczny:
- Dzieci do lat 16: dystans 300 m
- Kobiety oraz  Mężczyźni: dystans 1 500 m

Wyścig Sprint ( dystans 200 m)

Dokładne  trasy  wyścigów  będą  przedstawione  tuż  przed  regatami  w  Strefie
Zawodnika. Trasa SUP wyścigów przebiegać będzie po wyznaczonym w tym celu
wodnym torze. 

Zawodnicy SUP OPEN RACER startować będą z brzegu plaży (dorośli),  z  wody
natomiast   (dzieci).   Na  wezwanie  zawodnicy  stawiają  się  w  strefie  startowej
oczekując na sygnał do startu. Podczas startu dziób deski nie może przekraczać linii
startu. Zawodnicy na plaży przyjmują gotowość w pozycji stojącej i stoją w odstępie
co najmniej jednego metra od zawodnika z lewej jak i z prawej strony oraz punktów
tworzących strefę startów. Zawodnicy startujący z wody (dzieci) podczas gotowości
nie  mogą  mieć  zanurzonego  wiosła  w  wodzie.  Zachowują  przy  tym  wszystkie
określone wyżej zasady dotyczące odległości. W kategorii dla dzieci dopuszcza się
przyjęcie  różnej   pozycji  podczas  wyścigu:  stojąca,  siedząca  lub  na  kolanach.
Zawodnicy rozpoczynają wyścig po sygnale startu.
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Nad całością zawodów czuwać będą instruktorzy odpowiedzialni  za obsługę oraz
pomoc techniczną zawodów. 

Nad  przebiegiem  zawodów,  punktacją  oraz  kontrolą  przestrzegania  zasad
uczestnictwa  czuwać  będą  doświadczeni  sędziowie  powołani  przez  Organizatora.
Decyzja sędziów jest ostateczna  i nieodwołalna. W sytuacjach spornych sędziowie
powinni  skorzystać  z  opinii  dyrektora  zawodów lub  świadków zdarzenia.  Powinni
również przejrzeć wszelkie możliwe materiały foto oraz wideo w celu obiektywnego
orzeczenia w sytuacjach spornych.

OGÓLNE ZASADY RYWALIZACJI I ZASADY OCENY

SUP  OPEN  RACER  odbywa  się  w  duchu  sportowej  rywalizacji  oraz  zgodnie  
z zasadami fair  play.  Uczestnicy  poruszają się  po wyznaczonym torze wyścigu  
i  pokonują  boje  kierunkowe  z  właściwej  strony.  Zawodnik,  który  pokonał  boję  
z  niewłaściwej  strony  powinien  wrócić  i  pokonać  ją  ze  strony  właściwej  celem
uniknięcia kary (punkty minusowe).Dopuszcza się kontakt z bojami w sytuacji gdy
jest to działanie niecelowe. Należy unikać napędzania się, celowego odbijania od boi.
Należy  unikać  również  kontaktu  z  deskami  rywali.  Deska  będąca  z  przodu  ma
bezwzględne  pierwszeństwo,  i  jej  kurs  jest  nadrzędny.  Zawodnik  wyprzedzający
powinien  tak przeprowadzić manewr,  żeby w miarę możliwości  uniknąć kontaktu.
Deska  wyprzedzana  nie  powinna  utrudniać  manewru  wyprzedzania,  poprzez
blokowanie  toru  deski  wyprzedzającej.Po  upadku,  lub  w  celu  uniknięcia  upadku
dopuszcza się wykonanie jedynie 5 ruchów wiosłem w pozycji innej niż stojąca.

Za  przekroczenie  mety  uznaje  się  przekroczenie  zlokalizowanej  przy  brzegu
pływającej bramy (meta na wodzie). Momentem przekroczenia jest miniecie bramy
przez dziób deski. W sytuacjach spornych o ostatecznym wyniku będzie decydował
dostępny zapis foto lub video.

System kar obejmujący uczestników:

Ostrzeżenia:  
- fal start.
-  wykonanie więcej niż 5 odepchnięć w pozycji  innej niż stojąca (wyścig kobiety  
i mężczyźni).
- utrudnienie manewru wyprzedzania.
Naliczanie kar (punkty ujemne lub doliczenie karnego czasu):
- pokonanie znaku z niewłaściwej strony
- wielokrotnego naruszenia regulaminu
- skracanie  trasy wyścigu
- nieprzepisowe i pozbawione zasad fair play ułatwienie wykonania nawrotu 

Dyskwalifikacja:
- w przypadku minimum trzykrotnego otrzymania kary ostrzeżenia 
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-  w  przypadku  zachowań  agresywnych  lub  ogólnie  uznanych  za  niestosowne  
w stosunku do zawodników, sędziów, organizatorów, kibiców
-   W przypadku  stwierdzenia,  że  zawodnik  znajduje  się  pod  wpływem alkoholu,
środków  odurzających  lub  niedozwolonych  środków  dopingujących  sądzie  może
zdyskwalifikować zawodnika.

Decyzje Sędziów po analizie video, foto oraz relacji świadków są nieodwracalne. 

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dzieci oraz osoby dorosłe biorące udział w akademii oraz w zawodach zobowiązane
są  do  korzystania   z  kamizelek  asekuracyjnych,  dostępnych  w  Strefie  SUP
zawodnika. Uczestnicy mogą posiadać własne kamizelki asekuracyjne. 

Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wypadki  losowe  zaistniałe  podczas
dojazdu  uczestników  na  zawody,  w  trakcie  ich  trwania  jak  i  powrotu  z  nich.
Każdy  uczestnik  bierze  udział  w  regatach  na  własną  odpowiedzialność.  Żadna  
z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników
zawodów od ponoszenia odpowiedzialności  za  jakąkolwiek szkodę spowodowaną
przez  uczestnika  lub  jego  sprzęt.   Indywidualną  decyzją  i  odpowiedzialnością
każdego zawodnika jest podjęcie decyzji odnośnie do startu bądź jego przerwania w
dowolnym  momencie  mając  na  względzie  bezpieczeństwo  własne,  innych
uczestników zawodów oraz osób trzecich. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek
zniszczenia,  uszkodzenia  bądź  zaginięcie  sprzętu  podczas  trwania  zawodów.
Organizator nie odpowiada za kontuzje,  utratę zdrowia lub życia,  które mogą być
wynikiem uczestnictwa w zawodach.  Jeżeli  organizator,  bądź którykolwiek  z  jego
przedstawicieli,  zespołu  sędziowskiego,  zabezpieczenia  ratowniczo/medycznego
stwierdzi,  że  jest  konieczność  udzielenia  zawodnikowi  pomocy,  ten  nie  może
odmówić  skorzystania  
z takiej.
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