REGULAMIN AKADEMICKIEGO PUCHARU POLSKI W SUP
1) ORGANIZATORZY
a) Akademicki Związek Sportowy Warszawa
b) AZS COSA Ośrodek w Wilkasach

2) CEL WYDARZENIA
a) Upowszechnienie pływania na deskach SUP jako wszechstronnej formy ruchy oraz aktywnej rekreacji,
b) Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród społeczności akademickiej,
c) Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w wyścigach SUP w środowisku akademickim,
d) Integracja środowiska akademickiego.

3) PROGRAM ZAWODÓW
a) Zawody zostaną przeprowadzone w konkurencji WYŚCIG TECHNICZNY (TC) oraz SPRINT (systemem pucharowym).
b) Trasa wyścigu została zobrazowana w instrukcji, stanowiącej załącznik 1 do niniejszego regulaminu.
c) Planowany harmonogram zawodów:

Termin: 10 września 2022 r.
Miejsce: jezioro Niegocin, baza w Ośrodku AZS COSA Wilkasy

10:00

- Biuro zawodów, weryfikacja, potwierdzenie udziału, odbiór numerów startowych

10:30

- Odprawa techniczna przed wyścigiem

10:45

- Start wyścigu technicznego TC

11:30

- Odprawa techniczna przed wyścigiem SPRINT

11:45

- Start wyścigu technicznego TC

12:30

- Odprawa techniczna przed wyścigiem długodystansowym

12:45

- Start wyścigu długodystansowego

13:45

- Podsumowanie zawodów, dekoracje zwycięzców w obydwu kategoriach

d) Zawody zorganizowane będą w kategoriach:


OPEN kobiet i mężczyzn,



Akademicka kobiet i mężczyzn dla osób posiadających legitymację AZS oraz spełniających jedno z kryteriów:
 Posiadających status studenta,
 Uczestników studiów doktoranckich,
 Pracowników etatowych uczelni, będących absolwentami studiów wyższych,

e) Ostateczny harmonogram będzie dostępny w biurze zawodów po weryfikacji zgłoszeń.

4) UCZESTNICTWO
a) W zawodach może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 lat.
b) Obowiązuje opłata startowa 40 PLN płatne na konto organizatora:
Akademicki Związek Sportowy Warszawa, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa
ALIOR BANK 12 2490 0005 0000 4530 8906 3811
c) Zgłoszenia na zawody należy dokonać poprzez samodzielne wypełnienie formularza dostępnego na:
www.azs.waw.pl/pucharsup
d) Uczestnicy zobowiązani są do weryfikacji (potwierdzenia udziału i odbioru numeru startowego) w biurze zawodów
zgodnie z harmonogramem,
e) Osoby startujące w klasyfikacji akademickiej obowiązkowo muszą potwierdzić status studenta lub pracownika
uczelni poprzez przedłożenie podczas weryfikacji certyfikatu przynależności akademickiej, legitymacji studenckiej lub
zaświadczenia z uczelni. Każda z osób startujących w klasyfikacji akademickiej musi posiadać ważną legitymację AZS
w systemie www.planeta.azs.pl,
f)

Zabronione jest:
 utrudnianie pływania innym uczestnikom poprzez m.in.: odpychanie, ciąganie, uderzanie wiosłem itp.
 „Jazda na fali”, czyli wiosłowanie na fali innego uczestnika, za lub wzdłuż jego kilwateru, bliżej niż 2 długości deski
przez okres dłuższy niż 10 sekund pomiędzy uczestnikami różnych klas konkurencji.
 kontakt fizyczny z łodzią zabezpieczającą,
 korzystanie ze sprzętu ułatwiającego pływanie, tj. żagle lub odzieży, która mogłaby pełnić funkcję żagla,
 korzystania z pomocy osób trzecich niezwiązanych z zawodami,
 korzystania z posiłków i napojów w jakiejkolwiek formie w trakcie wyścigu.

5) SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW
a) Wyścig techniczny (TC) OPEN oraz akademicki zostaną zorganizowane na dystansie ok. 1000 m (wyścig kobiet oraz
mężczyzn), wyścig SPRINT zostanie zorganizowany na dystansie ok. 200 m.
b) Wyścig techniczny (TC) odbywa się seriami na czas. Zwycięża osoba z najlepszym czasem.
c) Wyścig SPRINT zostanie przeprowadzony systemem pucharowym – po dwie osoby w wyścigu. Osoba, która wygra
wyścig przechodzi do następnej rundy. Osoba, która przegra wyścig odpada z dalszej rywalizacji. Drabinka zostanie
rozlosowania po weryfikacji uczestników.
b) Trasa wyścigu: jedna pętla oznakowana bojami kierunkowymi i nawrotowymi zgodnie z instrukcją wyścigu
stanowiącą załącznik 1 do niniejszego regulaminu.
c) Kierunek nawrotów: odwrotnie od ruchu wskazówek zegara.

d) Start odbywa się z lądu („start plażowy”). Należy przebiec przez bramę START/META ustawioną na plaży, dobiec do
deski z wiosłem przy brzegu jeziora oraz wbiec z nią do wody. W momencie sygnału sędziego startera następuje
włączenie czasu (TC).
e) Meta: wyznaczona przez bramę START/META. Należy wybiec z wody, zostawić deskę z wiosłem na brzegu i przebiec
przez bramę. W tym momencie następuje zatrzymanie czasu (TC).
f)

Limit czasu ukończenia zawodów na dystansie 1000 m – 20 min (TC) oraz 4 min (SPRINT).

6) KLASYFIKACJE
a) W zawodach, w wymienionych konkurencjach, wyłonione zostaną następujące klasyfikacje:
 Klasyfikacja OPEN w kategorii kobiet i mężczyzn,
 Klasyfikacja akademicka kobiet i mężczyzn,

7) NAGRODY
a) W ramach zawodów nagrodzeni zostaną (w dwóch konkurencjach):
 uczestnicy z miejsc I-III w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn (medale, dyplomy, upominki),
 uczestnicy z miejsc I-III w klasyfikacji akademickiej kobiet i mężczyzn (medale, dyplomy, upominki),

8) KOMISJA SĘDZIOWSKA
a) Skład Komisji Sędziowskiej ustala Organizator oraz Kolegium Sędziów PZKAJ. Sędziowie wyznaczeni
do sędziowania zawodów są zobowiązani do posiadania aktualnej licencji sędziowskiej.

9) DANE OSOBOWE
a) Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia są:


Akademicki Związek Sportowy Warszawa z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5/9 w Warszawie, email:
warszawa@azs.pl. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć w zakładce polityka
prywatności na stronie www.azs.waw.pl

b) Realizując cele organizacji i promocji wydarzenia (w tym również Akademickiego Pucharu Polski w SUP)
organizatorzy

utrwalają

fragmenty

zawodów

w

postaci

materiału

foto

i

wideo.

Uczestnictwo

w wydarzeniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie i publikację wizerunku uczestnika na stronie
Akademickiego Związku Sportowego Warszawa oraz stronach powiązanych oraz stronach powiązanych, a także
w mediach społecznościowych należących do organizatorów.
c)

Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych, a zwłaszcza
osób nagrodzonych w turniejach i zawodach, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub
nazwy szkoły, nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www należących do Administratorów danych lub
przekazane mediom za zgodą uczestników / opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników. Wcześniej wyrażoną
zgodę można wycofać w każdym czasie, przesyłając oświadczenie mailem bądź pocztą tradycyjną.

10) UWAGI KOŃCOWE
a) W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zawodów decyduje Organizator w porozumieniu z Sędzią
Głównym,
b) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, na którym odbywać się będą zawody.

