Regulamin
Wyścigu Kajakowego „Mosty Warszawy”

I. CEL WYŚCIGU
1. Promocja warszawskiego odcinka Wisły jako terenu rekreacji ruchowej.
2. Popularyzacja i promocja rekreacji ruchowej, a także zachęcanie do aktywnego spędzania

wolnego czasu na świeżym powietrzu.
3. Aktywizacja i integracja różnych środowisk związanych z Wisła poprzez wspólne
przygotowania do imprezy.
II ORGANIZATOR
Organizatorem wyścigu jest Fundacja Promocji Rekreacji „KIM”. Projekt współfinansuje m. st.
Warszawa.
Koordynator wyścigu – Eliza Chodorowska, Fundacja Promocji Rekreacji „KIM”
adres mailowy: eliza@fundacjakim.pl, tel. 606 225 863
III TERMIN I MIEJSCE, TRASA
1. Wyścig odbędzie się w dniu 23 września 2017 r. (sobota), ze startem australijskim na Plaży
Poniatówka.
2. Start wyścigu nastąpi o godzinie 12:00, zakończenie o godzinie 14:00.
3. Trasa wyścigu przebiega na Wiśle – od Plaży Poniatówka w dół rzeki do Mostu Gdańskiego, gdzie
następuje nawrót, podpłynięcie w górę rzeki do Mostu Poniatowskiego, za Mostem nawrót i meta
na wysokości Plaży Poniatówka.
IV UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1.W wyścigu mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie.
2. Do wyścigu zostają dopuszczone kajaki jednoosobowe lub dwuosobowe dowolnej klasy.
3. Organizator nie zapewnia kajaków dla uczestników wyścigu.
4. Zgłoszenia i rejestracja uczestników odbywa się drogą telefoniczna pod nr telefonu 606 225 863lub
mailową
na adres: eliza@fundacjakim.pl.
5. Wszyscy Uczestnicy wyścigu zobowiązani są zgłosić się do Biura Zawodów 23 września w godzinach
11:00-11:30 w celu weryfikacji. Otrzymają tam numer startowy i podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia
pozwalającym na udział w wyścigu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych i wykorzystaniu zdjęć uczestnika.
6. Wyścig rozgrywany będzie w kategoriach K-1K; K-1M; K-2MIXT. O zajętym miejscu decyduje
uzyskany przez osadę czas.
7. Zawodnicy przestrzegają zasad fair play i są zobowiązani do pomocy innemu uczestnikowi w
przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.
8. Wyścig odbywa się na zasadach koleżeńskiej rywalizacji, skargi i protesty nie będą przyjmowane.

9. Uczestników wyścigu obowiązuje niniejszy regulamin oraz przepisy regulujące poruszanie się po
wodach śródlądowych na jednostkach przeznaczonych wyłącznie do sportu i rekreacji. Regulamin oraz
wyciąg z przepisów będzie dostępny w Biurze Wyścigu.
V. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW
1. Organizator zapewnia asekurację uczestników wyścigu poprzez jedną jednostkę pływającą WOPR,
dwie łodzie z silnikiem na trasie wyścigu oraz ratownika medycznego na Plaży Poniatówka.
2. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania umiejętności pływania.
3. Zawodnicy przez cały czas trwania wyścigu płyną w prawidłowo założonych i zapiętych kamizelkach
asekuracyjnych a ich kajaki zabezpieczone są przed zatonięciem (np. poprzez posiadanie komór
wypornościowych lub umieszczenie pustych zakręconych butelek plastikowych).
4. Każdy zawodnik, w czasie trwania wyścigu ma obowiązek posiadania w dostępnym miejscu telefon
komórkowy z wpisanym numerem telefonu koordynatora wyścigu, który zostanie podany podczas
odprawy.
VI OPŁATY
1. Udział w imprezie jest płatny.
2. Wpisowe wynosi 10 zł., płatne na konto Fundacji Promocji Rekreacji „KIM” o numerze 78 8009 0007
0013 0794 2001 0001, najpóźniej do dnia 21 września 2017 r. W przypadku rezygnacji z udziału w
wyścigu, wpisowe nie jest zwracane Uczestnikowi.
VII NAGRODY I MEDALE
1. Wszyscy uczestnicy wyścigu otrzymają medale pamiątkowe. Zwycięzcy poszczególnych kategorii
otrzymają medale złote, srebrne i brązowe.
2. Nagrody zostaną rozlosowane wśród uczestników.
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ubezpiecza Uczestników. Ubezpieczenia indywidualne na wypadek kontuzji lub innego
nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem uczestnika bezpośrednio przez rozpoczęciem
wyścigu lub w jej trakcie wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
2. Uczestnicy podpisują na potrzeby organizacji imprezy oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystania w celach informacyjnych w materiałach
promocyjnych Fundacji Promocji rekreacji „KIM” oraz m.st Warszawy zdjęć uczestnika, wykonanych
podczas imprezy w dniu 23 września 2017 r. Druki oświadczeń będą dostępne w punkcie rejestracji
znajdującym się w Biurze Wyścigu.
3. Organizator imprezy nie odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione przez uczestników w Biurze
Wyścigu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub jej przerwania bez podania powodów w
sytuacji zaistnienia tzw. siły wyższej. Siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe
do zapobieżenia i przewidzenia w dacie ogłoszenia wyścigu.
5. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny wyścigu.

