Regulamin
II Mistrzostw Polski
Instruktorów Kitesurfingu 2016
1. Cel
Zawody

służą

doskonaleniu

poziomu

technicznego,

integracji

kadry

szkoleniowej POIKi PZKite, wyłonieniu najlepszych instruktorów kitesurfingu.
2. Organizator
Polska

Organizacja

Instruktorów

Kitesurfingu

oraz

Polski

Związek

Kiteboardingu. Dyrektor zawodów i sędzia główny – dr Piotr Kunysz (prezes
POIK). Informacje i zapisy: www.poik.pl
3. Termin i miejsce
Zawody odbędą się w jednym z wietrznych dni w przedziale 6-8 września 2016,
na terenie bazy szkoły Nakajta.pl (Chałupy, kemping Polaris) w przypadku
warunków pozwalających rozegrać zawody na zatoce lub w Jastarni (dokładne
miejsce

organizator

określi

4

września),

w

przypadku

warunków

umożliwiających rozegranie zawodów wyłącznie na morzu.
Zawodnicy zgłoszeni do dnia 4 września 2016 do godz. 12:00 otrzymają
dokładne informacje o terminie i godzinach rozegrania zawodów, które zostaną
ustalone przez organizatora na podstawie prognoz pogody.
Wstępny program dnia zawodów (6 września – wtorek) zakłada:
9:00-10:30 – rejestracja zawodników, odbiór nr startowych – biuro zawodów –
baza szkoły Nakajta.pl
10:30-10:45 – Oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski, skippers meeting
11:00 – start konkurencji „Technika”
14:00 – start konkurencji „Hang Time”

16:00 – start konkurencji „Twin Tip Race”
20:00 – Ceremonia zakończenia Mistrzostw Polski + Afterparty - baza szkoły
Nakajta.pl
4. Konkurencje
a) Technika – każdy z zawodników wykonuje (każdy element tylko 1 raz):
- Basic transition na obu halsach,
- Jibe heel to toe (zwrot normal do switch) na obu halsach
- Surface pass na jednym (wybranym) halsie
Wynikiem końcowym techniki jest suma uzyskanych punktów za demonstracje
wybranych technik.
Skala punktacji zawiera się w przedziale 0-10 pkt. za każdą technikę.
Komisja oceniająca składa się z 3 sędziów (POIK oraz PZKite) w tym
przewodniczącego komisji oraz sekretarza komisji, którego zadaniem jest
zapisywanie uzyskanych punktów na protokole.
Oceny uzyskane za wykonanie danego elementu będą ogłaszane na bieżąco przy
pomocy megafonu.

b) Hang Time
Każdy zawodnik wykonuje 3 skoki w dowolnym odstępie czasowym. Komisja
oceniająca składa się z 3 sędziów w tym przewodniczący komisji oraz
sekretarza komisji, którego zadaniem jest pomiar czasu lotu zawodnika, który
jest mierzony elektronicznie (3 niezależne stopery – wynikiem jest
średnia 3 pomiarów danego skoku) od momentu oderwania się całej deski od
wody do momentu ponownego kontaktu deski z wodą. Wynikiem końcowym
jest lepszy czas z 3 wykonanych skoków.

c) Twin Tip Race
Wyścigi zostaną rozegrane przy min. wartości prędkości wiatru – 12 węzłów.
Odbędą się 4 wyścigi a wynikiem końcowym będzie suma miejsc uzyskanych
przez zawodnika w 3 wyścigach (zwycięzcą będzie zawodnik z
najmniejszą sumą miejsc).
Zawodnicy startują na wybranym przez siebie sprzęcie – deska dwukierunkowa
typu Twin Tip, nie dłuższa niż 171 cm; latawiec - dowolna konstrukcja, model i
rozmiar.
Przy rozgrywaniu wyścigu obowiązuje wspólny start dla wszystkich kategorii
(kobiety i mężczyźni).

5. Zasady uczestnictwa
W zawodach mają prawo uczestniczyć instruktorzy POIK (level 1 i level 2) oraz
instruktorzy PZKite (Instruktor poziom I). Do zawodów przystąpić mogą tylko
w/w, posiadający AKTUALNE uprawnienia (lub chcących zaliczyć start w MPI
jako unifikację uprawnień) oraz opłacone składki.
Uczestnicy zawodów dojeżdżają i mieszkają na własny koszt, startują na własne
ryzyko i na własnym sprzęcie. Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać
ubezpieczenia NW we własnym zakresie.
Opłata startowa – 50pln (start w zawodach, pamiątkowa koszulka startowa,
ciepły posiłek)
6. Zgłoszenia
Do dnia 4 września 2016 (niedziela) do godz. 12:00 przyjmujemy zgłoszenia
droga elektroniczną pod adresem: biuro@poik.pl
Odbiór nr startowych w godzinach porannych w dniu rozpoczęcia zawodów w
biurze zawodów.

7. Program zawodów – punktacja
Na program zawodów składa się trójbój:
- Technika –3 ewolucje – rezultatem jest suma punktów uzyskanych za
poszczególne ewolucje
- Hang Time – 3 skoki - rezultatem jest najlepszy czas
- Twin Tip Race – suma miejsc uzyskanych przez zawodnika w 3 z 4
rozegranych wyścigów (zwycięzcą będzie zawodnik z najmniejszą sumą
miejsc).
Wynikiem trójboju jest suma miejsc. W przypadku równej sumy miejsc o
kolejności decyduje lepszy rezultat Techniki.
Obowiązuje podział zawodników na dwie grupy: kobiety i mężczyźni.
Kolejność startu:
- Technika – kolejność dowolna
- Hang Time - kolejność dowolna
- Twin Tip Race – wspólny start
8. Nagrody
Medale, dyplomy i nagrody zależne za od uzyskania sponsoringu. Nagrody
uzyskują zwycięzcy grup w końcowej klasyfikacji. Zwycięzcy trójboju w każdej
kategorii (kobiety i mężczyźni) przysługuje tytuł Mistrza Polski Instruktorów
Instruktorów danego roku. Dodatkowo, w łączonej kategorii kobiet i mężczyzn
wyłoniony zostaje: Najlepszy Instruktor Technik, Najlepszy Hang Time
Instruktor, Najlepszy Race Instruktor.
9. Sędziowanie
Zawody sędziują Komisja Sędziowska powołana przez POIK oraz PZKite.
10. Protesty

Można zgłaszać zaraz po zakończeniu konkurencji w biurze zawodów.
Warunkiem rozpatrzenia protestu będzie wniesienie kaucji w wysokości 100pln.
Kaucja zostanie zwrócona po uznaniu protestu.
11. Organizator
Organizacja zawodów bazuje na pracy społecznej. Niezbędne koszty organizacji
pokrywane są ze środków własnych POIK. Zwracamy uwagę wszystkich
instruktorów, że w Mistrzostwach Polski Instruktorów zaliczane będzie po
opłaceniu składek, jako unifikacja instruktorska, na wniosek zainteresowanego
złożony przed zawodami.

