
 

Polski Związek Motorowodny  

i Narciarstwa Wodnego  
 
Nowogrodzka 40 
00-691 Warszawa  
tel.: +48 22 617 44 49 
fax: +48 22 617 09 84  
e-mail: motorowodniacy@motorowodniacy.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGULAMIN SPORTOWY 
 

 

MOTOROWODNYCH MISTRZOSTW POLSKI 
 

SKUTERÓW WODNYCH 
 

 

2017



MMP SW 2017 

 

2 

Spis treści 
 
 
 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE…………………………………….. 3 

KLASY……………………………………………………………….. 4 

WARUNKI OTWARCIA KLAS…………….……………………... 5 

ZGŁOSZENIA I LICENCJE JEDNORAZOWE…………………. 7 

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA MMP SW………………….…... 8 

PROCEDURY PRZEDSTARTOWE  …………..…………………. 10 

PROCEDURY STARTU I RESTARTU…………………………… 11 

TRASA I BOJE ……..……………………………………….……… 13 

FLAGI SYGNAŁOWE………..……………………………………. 15 

PUNKTACJA………………………………………………………... 16 

NUMERY STARTOWE………………………….…………………. 19 

WYPOSAŻENIE OSOBISTE ZAWODNIKA…………..…………. 20 

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA …………….………….. 22 

PROCEDURY TECHNICZNE……………………….…………….. 28 

PROTESTY I ODWOŁANIA……………………………..….…….. 32 

SKŁAD SĘDZIOWSKI   ……………………………..……………... 34 

 

ZDALNA REJESTRACJA ELIMINACJI………………….………. 35 

NAGRODY……………………………………………………………. 35 

 

PRZEPISY KOŃCOWE……………………………………….……… 36 



MMP SW 2017 

 

3 

 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
 

1.1. Motorowodne Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych (MMP SW) są własnością 

Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego (PZMWiNW).  

1.2. Organizatorem eliminacji MMP SW mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, 

stowarzyszenia kultury fizycznej oraz inne organizacje/firmy posiadające osobowość 

prawną. Wszystkie podmioty występujące o prawo do organizacji MMP SW, muszą 

uzyskać rekomendację (opinię) Komisji Sportowej d/s Skuterów Wodnych (KSW)  oraz 

świadectwo homologacji dla akwenu na którym mają być rozgrywane zawody 

 

1.3. PZMWiNW może zlecić Organizatorowi przeprowadzenie całych mistrzostw lub jednej 

eliminacji - za odpłatnością lub bez.  

 

1.4. Organizator ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie miejsca zawodów 

zgodnie z uzyskanymi warunkami homologacji oraz zobowiązany jest do uwzględnienia 

wszystkich uwag Sędziego Głównego 

 

1.5. Organizator zobowiązany jest do zatwierdzenia w PZMWiNW Programu Zawodów 

(Avant programu) na minimum 14 dni kalendarzowych przed planowaną datą 

rozpoczęcia zawodów 

 

1.6. MMP SW rozgrywane będą w minimum 1 rundzie rozegranej w danym roku 

kalendarzowym. Imprezy stanowiące rundy MMP SW oraz zaliczane do MMP SW będą 

każdorazowo wyszczególnione i podane w kalendarzu imprez na dany rok wraz z 

podaniem klas skuterów, w których dana eliminacja będzie rozgrywana. PZMWiNW oraz 

Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za sytuację kiedy do danej klasy nie zgłosi 

się wymagana niniejszym regulaminem ilość zawodników i z powodów regulaminowych 

klasa ta nie będzie na danej eliminacji rozgrywana. 

Minimalna przerwa pomiędzy rundami MMP SW wynosi jeden tydzień.  

 

1.7. Do startu w MMP SW będą dopuszczeni jedynie zawodnicy legitymujący się licencją 

sportową wydaną przez PZMWiNW.  

WYJĄTEK: Honorowane będą również licencje wydane przez inne federacje krajowe 

i/lub skuterowe (dotyczy zawodników z obywatelstwem innym niż Polskie). 

1.7.1. Od zawodników mających ukończone 12 lat (ale przed ukończeniem 18 roku 

życia) wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.  

1.7.2. Przed ukończeniem 15 lat, zawodnik może startować jedynie w klasach, SKI 

Stock i Jazda Dowolna – Freestyle (jeżeli są rozgrywane) 

1.7.3. Wszystkich zawodników obowiązuje spełnienie warunków opisanych w 

Rozdziale 4 
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1.8. Warunki uzyskania licencji sportowych są określone w „Regulaminach wydawania 

licencji” w PZMWiNW.  
1.9. Zawodnicy    niebędący    członkami    Klubów    Sportowych    posiadających    licencję 

PZMWiNW, mogą brać udział w MMP SW wyłącznie jako niestowarzyszeni. 
 
 

Rozdział 2 

KLASY 
 
 

Klasy w MMP SW tworzone są w oparciu o rodzaj skutera i poziom jego modyfikacji. 

 

2.1. Podział w oparciu o rodzaj skutera 

2.1.1. Dywizja SKI - skutery z pozycją zawodnika w pozycji stojącej (klasa JET, Free 

Style) 

2.1.2. Dywizja RUNABOUT – skutery z pozycją pilota w pozycji siedzącej (klasy R) 

 

2.2. Podział w oparciu o poziom modyfikacji technicznych skutera 

2.2.1. Klasa SPARK – skutery BRP (tylko model Spark) odpowiadające wymogom 

Regulaminu Technicznego dla klasy STOCK 

2.2.2. Klasa STOCK   (RS)  –  skutery  dwu  i czterosuwowe  (z wyłączeniem modeli 

SPARK) odpowiadające wymogom Regulaminu Technicznego dla swojej klasy  

2.2.3. Klasa LIMITED (RL)  - skutery dwu i czterosuwowe odpowiadające wymogom 

Regulaminu Technicznego dla swojej klasy.  

2.2.4. Klasy Open i Modified (Jet M, RO) - skutery dwu i czterosuwowe 

odpowiadające wymogom Regulaminu Technicznego dla swojej klasy. 

Zakres dopuszczalnych modyfikacji technicznych dla każdej z powyższych klas 

określone są w Regulaminie Technicznym MMP SW 2017, który oparty jest o 

regulamin techniczny federacji IJSBA na 2017 rok,.  

Modyfikacje nie wymienione w Regulaminie Technicznym MMP SW 2017 jako 

dozwolone dla danej klasy, są zabronione.  Za zgodność specyfikacji skutera 

zgłoszonego do danej klasy z Regulaminem Technicznym odpowiada zawodnik, a 

wszelkie odstępstwa będą karane zgodnie z regulaminem (Rozdział 14) 

 

2.3. W MMP SW rozgrywane będą eliminacje w następujących klasach: 

2.3.1. Dywizja SKI Modified (JET M) 

2.3.2. Dywizja SKI Free Style (Free Style) 

2.3.3. Dywizja RUNABOUT SPARK (SPARK) 

2.3.4. Dywizja RUNABOUT STOCK (RS) 

2.3.5. Dywizja RUNABOUT LIMITED (RL) 

2.3.6. Dywizja RUNABOUT OPEN (RO) 
 

Rozdział 3 
 



MMP SW 2017 

 

5 

WARUNKI OTWARCIA KLAS 
 
 
3.1. Tytuł Mistrza Polski przyznawany jest w każdej z wymienionych w punkcie 2.3. klasach 

pod warunkiem, że na jednej lub kilku rundach MMP SW w danym roku spełniony został 

warunek zawarty w punkcie 3.2.  

 

3.2.  Warunkiem otwarcia danej klasy na eliminacji MMP SW jest  zgłoszenie się i pozytywne 

przejście przez procedurę rejestracyjną minimalnej liczby zawodników zgodnej z tabelą 

poniżej. 

 

DYWIZJA SKI DYWIZJA RUNABOUT 

Min Max Min Max 

SPARK nd nd 5 14 

STOCK nd nd 5 16 

LIMITED nd nd 5 18 

OPEN nd nd 5 18 

MODIFIED 5 18 nd nd 

Freestyle 3 10 nd nd 

 

3.3. W przypadku gdy na eliminacji MMP SW ilość zawodników nie spełnia minimum o 

którym mowa w punkcie 3.2. możliwe jest łączenie klas wg schematu: 

3.3.1. Klasa RL z klasą RO 

3.3.2. Klasa RS z klasą RL 

 

Ostateczna decyzja odnośnie połączenia klas leży w gestii Sędziego Głównego danej 

eliminacji i decyzja o łączeniu, lub nie, może zostać podjęta również z innych przyczyn 

niż brak wymaganego minimum w danej klasie. W przypadku biegu łączonego 

klasyfikacja będzie prowadzona dla każdej klas z osobna. 

Swoją decyzję Sędzia Główny zobowiązany jest przedstawić na odprawie zawodników. 

Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie. 

 

3.4. Czas trwania biegu dla klas połączonych wynika z regulaminowego czasu biegu dla klasy 

„wyższej” np. łączenie RL i RO - czas biegu łączonego = limitowi dla klasy    RO 

 

 

3.5. W przypadku gdy liczba zgłoszonych do danej klasy zawodników przekracza maksimum 
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(dotyczy też liczby zawodników po połączeniu klas) dla tej klasy rozegrane zostaną biegi 

kwalifikacyjne celem wyłonienia najlepszej grupy zawodników równej maksimum dla 

danej klasy. W zależności od ilości zgłoszonych zawodników o ostatecznym sposobie i 

harmonogramie przeprowadzenia kwalifikacji decyduje Sędzia Główny i swoją decyzję 

zobowiązany jest przedstawić na odprawie zawodników. Główne założenia biegów 

kwalifikacyjnych: 

3.5.1. Biegi nie dłuższe niż 5 minut + 1 okrążenie 

3.5.2. Zawodnicy są losowo dzieleni na równe ilościowo grupy (nie większe niż 

maksimum dla danej klasy) i z każdej grupy do eliminacji przechodzi nie mniej 

niż 35% startujących wg kolejności zajętych miejsc 

3.5.3. Wśród zawodników którzy nie zakwalifikowali się do eliminacji rozgrywany jest 

dodatkowy „bieg / biegi ostatniej szansy” z którego wyłania się brakującą do  

maximum (z punktu 3.2.) liczbę zawodników dla danej klasy W przypadku 

konieczne jest rozegranie więcej niż jednego biegu ostatniej szansy, to zawodnicy 

dzieleni są do nich drogą losowania z grupy tych którzy nie zdobyli miejsca 

premiowanego bezpośrednim dopuszczeniem do biegów eliminacyjnych 

 
 
 

Rozdział 4 
 

ZGŁOSZENIA I LICENCJE JEDNORAZOWE 
 

4.1. Zawodnik zgłaszający się do uczestniczenia w danej eliminacji, dokonuje rejestracji w 

Biurze Zawodów. Składając podpis na formularzu zgłoszeniowym zawodnik 

jednocześnie składa wiążące oświadczenie, że zna niniejszy regulamin wraz z jego 

integralną częścią jaką jest Regulamin Techniczny MMP SW 2017 oraz bez zastrzeżeń 

akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zapisów w nich zawartych.  

 

4.2. ORGANIZATOR może pobierać wpisowe (opłatę startową) w każdej z eliminacji MMP 

SW. Jego wysokość nie może przekroczyć kwoty 300 zł, za 1 klasę i 100  zł za każdą 

następną klasę tego samego zawodnika. Zawodnikom którzy nie ukończyli 18 roku życia 

i/lub dla których jest to pierwszy sezon startów przysługuje 50% zniżka i wysokość 

wpisowego nie może przekroczyć odpowiednio 150 zł za 1 klasę i 50 zł za klasę następną. 

 

4.3. Informacja o wysokości wpisowego musi być obowiązkowo umieszczona w Programie 

Zawodów 

 

4.4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu w eliminacji MMP SW, jest 

zdeponowanie przez zawodnika w biurze zawodów następujących dokumentów: 

4.4.1. Pokwitowania wpłaty wpisowego (punkt 4.2.) 
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4.4.2. Licencji sportowej (zawodników posiadających licencję wydaną przez PZMWiNW 

obowiązuje aktualny hologram) 

4.4.3. Książeczkę zdrowia sportowca (lub zaświadczenie) z aktualnymi badaniami 

lekarskimi potwierdzonymi przez upoważnionego lekarza – specjalistę medycyny 

sportowej lub Przychodnię / Poradnię Sportowo – Lekarską (nie dotyczy 

zawodników zagranicznych z licencją wydaną przez inną federację krajową i/lub 

skuterową) 

4.4.4. Pokwitowania wykupionego w miejscu rozgrywania eliminacji ubezpieczenia 

NNW punkt 13.14.3. 

 

4.4.5. Wypełnionego i podpisanego druku Licencji jednorazowej (dotyczy tylko 

zawodników zza granicy). Druk taki może zostać przyjęty jedynie w wypadku gdy 

zawodnik legitymuje się ważną licencją krajową lub innej federacji. Licencja 

jednorazowa uprawnia do startu jedynie w eliminacji na której została wydana. 

 

4.4.6. Wypełnionej i podpisanej przez Sędziego Technicznego „Karty odbioru 

technicznego” zgłoszonych do zawodów skuterów (osobnej dla każdego 

zgłaszanego skutera) 

Organizator przekazując do Sędziego Głównego zawodów listę zgłoszonych zawodników 

poświadcza, że wszystkie powyższe warunki zostały spełnione w stosunku do każdego ze 

znajdujących się na liście zawodników. 

 

 

Rozdział 5 
 

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA MMP SW 
 

5.1. Runda MMP SW rozgrywana jest w ciągu dwóch dni (sobota i niedziela) lub tylko w 

jednym dniu wg uznania Organizatora (za zgodą PZMWiNW). Planowaną liczbę 

biegów w każdym dniu podaje Organizator w programie zawodów. 

 

5.2. W każdej z rund powinny być rozegrane trzy biegi dla każdej z klas ogłoszonych w 

Programie Zawodów. Jednak Sędziemu Głównemu przysługuje prawo przerwania i/lub 

odwołania wyścigu / wyścigów, a tym samym zmniejszenia ilość biegów dla wybranych 

lub wszystkich klas w danej eliminacji z powodu potencjalnego niebezpieczeństwa dla 

uczestników lub widzów lub z innych ważnych powodów. Od decyzji tej nie ma 

odwołania 

 

5.3. Suma zdobytych punktów ze wszystkich biegów w danej klasie decyduje o kolejności 

zajętych miejsc.  
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5.4. Każdy z zawodników biorących udział w danej eliminacji (z wyłączeniem klasy Free 

Style) ma obowiązek wzięcia udziału w treningu obowiązkowym dla swojej klasy i 

przepłynięcia przynajmniej 3 (trzech) pełnych okrążeń. Nie spełnienie tego warunku 

skutkuje karą regulaminową: dyskwalifikacja tego dnia z biegów w klasie której 

przewinienie to dotyczy. Dla ukaranego zawodnika trening dowolny następnego dnia 

staje się treningiem obowiązkowym. 

 

5.5. Ogólne zasady udziału klasy Free Style w eliminacji MMP SW: 

5.5.1. Podczas jednej eliminacji zawodnicy mają trzy tury pokazów (ilość może zostać 

zmniejszona przez Sędziego Głównego) podczas których sędziowie oceniają 

jakość i rodzaj wykonanych ewolucji (punkt 10.4.) 

5.5.2. Manewry, triki lub akrobacje, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla 

zawodnika, widzów, osób w parku maszyn lub sędziów muszą zostać 

zatwierdzone wcześniej przez Sędziego Głównego 

5.5.3. Skuter używany do pokazów musi być homologowany, ale jego specyfikacja 

techniczna może odpowiadać dowolnej klasie ujętej regulaminem technicznym. 

Jednak skuter ten podlega odprawie technicznej na takich samych zasadach jak 

wszystkie inne skutery zgłoszone do MMP SW. 

5.5.4. Zawodnicy powinni losować kolejność w jakiej odbywać będą swoje pokazy. Raz 

wylosowana kolejność jest obowiązująca we wszystkich turach pokazów w danej 

eliminacji. 

5.5.5. Każdy zawodnik zobowiązany jest zaznaczyć moment rozpoczęcia twojego 

pokazu machaniem ręki nad głową i od tego momentu będzie mierzony czas 

5.5.6. Podczas pokazu na wodzie może być tylko jeden zawodnik 

 

 

5.6. Każdy bieg eliminacyjny trwa: 

5.6.1. SKI MODIFIED (JET M) – 12 min + 1 okrążenie 

5.6.2. RUNABOUT SPARK (SPARK) – 12 min + 1 okrążenie 

5.6.3. RUNABOUT STOCK (RS) – 12 min + 1 okrążenie 

5.6.4. RUNABOUT LIMITED (RL) – 15 min + 1 okrążenie 

5.6.5. RUNABOUT OPEN (RO) – 15 min + 1 okrążenie 

5.6.6. Jazda dowolna (FREE STYLE) – 3 min / zawodnika od sygnału rozpoczęcia 

pokazu (punkt 5.5.5.) 

Sędzia Główny mając na uwadze między innymi względy bezpieczeństwa, czy inne 

istotne czynniki, ma  prawo do skrócenia czasu trwania poszczególnych wyścigów. 

 

 

Rozdział 6 
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PROCEDURY PRZEDSTARTOWE 
 

6.1. Ze względu na zmienne warunki linii brzegowej oraz wody, rodzaj procedury startowej 

obowiązującej na danej eliminacji będzie każdorazowo omawiany na obowiązkowej 

odprawie zawodników 

 

6.2. Skuter wodny musi być popychany lub dopływać na biegu jałowym na linię startu. 

Wszystkie skutery muszą wchodzić na trasę wyścigu zarówno podczas treningów, jak i 

wyścigów jedynie poprzez obszar startowy. Wejście na trasę z obszaru Parku Maszyn lub 

innego miejsca poza linią startu nie jest dozwolone i skutkuje karą regulaminową: czarna 

flaga 

6.3. Maksymalną liczbę zawodników dopuszczoną do wyścigów w danej klasie określa punkt 

3.2. niniejszego regulaminu 

6.4. Pozycję ustawienia się każdego zawodnika na linii startu w biegach kwalifikacyjnych, 

biegach „ostatniej szansy” oraz w pierwszych biegach eliminacyjnych dla każdej z klas 

ustala się za pomocą losowania. Wylosowany numer będzie określał kolejność wyboru 

pozycji startowej licząc od najlepszej („pole position”) do ostatniej. Za „pole position” 

uważa się miejsce usytuowane najbliżej pierwszej boi zwrotnej. W kolejnych biegach 

eliminacyjnych w danej klasie kolejność wyboru miejsc startowych uzależniona będzie 

od miejsca na jakim zawodnik ukończył poprzedni bieg eliminacyjny w tej klasie (dla 

biegu nr 2 kolejność z biegu nr 1, dla biegu nr 3 kolejność z biegu nr 2). Raz wybranej 

pozycji nie można zmienić. 

 

6.5. Grupa startujących zawodników rozdzielana jest na dwa tory w proporcji 50/50, a w 

przypadku nieparzystej liczby zawodników w proporcji 50/50+1 dla toru zewnętrznego. 

Odstępstwo od tej reguły możliwe jest tylko za zgodą Sędziego Głównego. 

 

6.6. Nie wolno prowadzić rozgrzewki lub ćwiczyć startu podczas przygotowań do startu, ani 

w czasie ustawiania się w jego obszarze 

 

6.7. Uszkodzony skuter wodny może zostać wykluczony ze współzawodnictwa jeżeli w opinii 

Sędziego Głównego lub przedstawiciela Komisji Technicznej może powodować 

niebezpieczeństwo dla uczestników zawodów, widzów lub samego zawodnika. Decyzję 

taką podejmuje Sędzia Główny i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

6.8. Wszystkie uwagi dotyczące trasy i spraw bezpieczeństwa zawodnicy zobowiązani są 

niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego zawodów 
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Rozdział 7 
 

PROCEDURY STARTU I RESTARTU 
 

7.1. Podstawową formą startu w MMP SW jest start z bramki startowej z taśmą gumową 

(chyba, że Sędzia Główny ogłosi na obowiązkowej odprawie zawodników inną formę 

startu). Przy tego typu starcie zawodnicy powinni stać na swoich  pozycjach (punkt 6.4.) 

w obszarze strefy neutralnej, a skutery mieć ustawione dziobem w kierunku trasy 

zawodów. Minimalna odległość dziobu od linii wyznaczonej przez taśmę gumową musi 

wynosić 60 cm. Aby uczestniczyć w wyścigu zawodnicy muszą być na linii startu podczas 

procedury startowej (wejście na trasę z innego miejsca, np. z parku maszyn jest 

zabronione). 

 

7.2.  Zawodnikom klas JET przysługuje prawo do jednego „Holdera”, a zawodnikom klas 

RUNABOUT do dwóch holderów. Sędzia Główny może zezwolić na większą liczbę 

osób do pomocy w zależności od warunków na akwenie. Holderzy nie mogą stosować 

żadnych pomocy (liny, taśmy itp.) do utrzymania skuterów swoich zawodników. 

 

7.3. Procedura startowa rozpoczyna się w momencie gdy Sędzia Startowy uniesie do góry 

tablicę z symbolem „2” – jest to sygnał dla zawodników do uruchomienia silników 

skuterów, a dla holderów do zajęcia miejsca z tyłu skuterów. Próba zajmowania miejsca 

na linii startu podczas procedury startowej jest zabroniona. W tym momencie Sędzia 

sprawdza czy żaden z Zawodników nie sygnalizuje konieczności przerwania procedury 

startowej. 

 

7.4. Następnie Sędzia Startowy podnosi w górę i obraca na boki tablicę z symbolem „1”. Jest 

to sygnał dla zawodników, że wyścig może rozpocząć się w przeciągu 3 do 9 sekund. 

Wyścig rozpoczyna się gdy zostanie zwolniona taśma gumowa / zgaśnie czerwone 

światło lub na sygnał machania zieloną flagą przez Sędziego Startowego. 

 

7.5. Procedura startowa może zostać przerwana na wyraźny sygnał zawodnika jedynie w 

czasie gdy w górze jest uniesiona tablica z symbolem „2”. Prawo przerwania procedury 

startowej przysługuje jedynie zawodnikowi, który wraz ze swym skuterem znajduje się 

na linii startu.. Zawodnikowi przysługuje tylko jedno dwuminutowe wstrzymanie 

procedury startowej na jeden wyścig. Od momentu gdy Sędzia Startowy uniesie w górę 

tablicę z symbolem „1” procedura startowa nie może zostać przerwana na wniosek 

jakiegokolwiek zawodnika 

 

 

7.6. Zawodnicy klas JET do momentu zakończenia procedury startowej (zwolniona taśma 
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gumowa, lub sygnał zieloną flagą) muszą być w pozycji stojącej z obiema nogami na 

gruncie – zabrania się umieszczania stóp lub kolan na/w platformie skutera. Zabrania się 

użycia jakichkolwiek pomocy (np. skrzynki plastikowe) w celu ułatwienia startu. 

Zawodnicy musza zająć pozycję stojącą natychmiast po starcie, zabrania się zajmowania 

pozycji siedzącej lub klęczącej podczas wyścigu. Zawodnicy nie przestrzegający tych 

przepisów zostaną ukarani karą regulaminową: czarna flaga. 

 

7.7. Zawodnicy klas RUNABOUT mogą startować w pozycji jaką zajmują podczas 

kierowania skuterem i/lub w pozycji siedzącej.  Zabrania się użycia jakichkolwiek 

pomocy (np. skrzynki plastikowe) w celu ułatwienia startu Zawodnicy nie przestrzegający 

tych przepisów zostaną ukarani karą regulaminową: czarna flaga.. 

 

7.8. Sędzia Główny może zadecydować o zarządzeniu restartu wyścigu. Powodami takiej 

decyzji mogą być między innymi: falstart, zerwana boja (powodująca zagrożenie na 

torze), wypadek na pierwszym okrążeniu w którym bierze udział większa ilość 

zawodników lub inne powody. Wszyscy uczestnicy na sygnał zatrzymania wyścigu mają 

powoli przemieścić się do miejsca startu i oczekiwać na dalsze decyzje. Wszyscy 

zawodnicy którzy spowodowali zatrzymanie wyścigu i konieczność restartu, oraz 

zawodnicy niezdolni do natychmiastowego udziału w restarcie mogą zostać ukarani karą 

regulaminową w zależności od rodzaju przewinienia: kara falstartu (pkt 7.10.) lub 

ostrzeżenie lub dyskwalifikacja z biegu (w przypadku spowodowania kolizji 

skutkującej przerwaniem biegu) 

 

7.9. W przypadku restartu wyścigu zawodnicy, którzy nie wystartowali w nim uprzednio nie 

mają prawa w nim uczestniczyć., a pozycje zajmowane przez zawodników na starcie są 

obowiązujące 

 

7.10. Za falstart przyjmuje się przekroczenie jakąkolwiek częścią skutera (lub skuterów w 

przypadku falstartu popełnionego przez kilku zawodników) linii wyznaczonej przez 

gumową taśmę przed zakończeniem procedury startowej i zinterpretowane przez 

Sędziego Startu jako próba wykonania tzw. „startu lotnego”. Każdy ukarany karą falstartu 

zawodnik musi usunąć wyrywkę z wyłącznika bezpieczeństwa swojego skutera i trzymać 

ją w ten sposób, że dotyka ona najwyżej położonego miejsca na kasku. Zawodnik musi 

być w pozycji stojącej lub wyprostowanej siedzącej. Dopiero po zakończeniu procedury 

startowej (zwolniona taśma gumowa lub sygnał zieloną flagą) zawodnik może oderwać, 

wyrywkę od kasku, podłączyć ją do wyłącznika bezpieczeństwa, uruchomić silnik i 

rozpocząć wyścig. Dodatkowo liczba holderów zawodnika / zawodników na którego 

została nałożona kara falstartu zmniejsza się o 1 (dla Dywizji SKI = 0, dla dywizji 

Runabout = 1). W przypadku bardzo trudnych warunków wodnych (duża fala) SG ma 

prawo do odstąpienia od egzekwowania tego ograniczenia. 
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7.10.1 Nie zastosowanie się zawodnika do nałożonej na niego kary falstartu skutkuje karą 

regulaminową: dyskwalifikacja z biegu 

7.11. W przypadku przerwania wyścigu który: 

7.11.1 Został zatrzymany przed ukończeniem przez pierwszego zawodnika trzech 

okrążeń i decyzją Sędziego Głównego został zarządzony jego restart, wszystkie 

kary jakie miały miejsce przy starcie przerwanego biegu zostają utrzymane, a 

dodatkowo zostaną nałożone kary wynikające z przyczyn przerwania biegu 

7.11.2 Został zatrzymany po ukończeniu przez pierwszego zawodnika trzech okrążeń,  a 

przed upływem 70% zaplanowanego czasu trwania wyścigu i decyzją Sędziego 

Głównego został zarządzony jego restart, wszystkie kary za wyjątkiem kar 

falstartu zostaną utrzymane, a dodatkowo zostaną nałożone kary wynikające z 

przyczyn przerwania biegu 

7.11.3 Został zatrzymany po upływie 70% zaplanowanego czasu trwania wyścigu nie 

będzie restartowany, a do klasyfikacji biegu zostanie wzięta kolejność z 

ostatniego przekroczenia linii boi start/meta z uwzględnieniem kar wynikających 

z przebiegu wyścigu oraz przyczyn jego przerwania. 

Za pierwsze okrążenie przyjmuje się odcinek od linii startu do przekroczenia linii 

wyznaczonej przez boje start/meta 

 

 
 

Rozdział 8 
 

TRASA I BOJE 
 

 

8.1. Eliminacje MMP SW rozgrywane są na zamkniętym homologowanym torze, na 

którym zawodnicy pokonują wyznaczoną bojami trasę. Kolor boi oznacza jej 

zastosowanie, i tak: 

8.1.1. Boja kursowa Czerwona – zawodnik za boją wykonuje zwrot w lewo 

8.1.2. Boja kursowa Żółta – zawodnik za boją wykonuje zwrot w prawo 

8.1.3. Boja Czarna – boja karna dla zawodnika, który ominął boję na torze. Boja ta 

umieszczona jest jako ostatnia przed linią wyznaczoną przez boje start/meta 

8.1.4. Boja kursowa Zielona lub Niebieska – boje specyficzne dla fragmentu trasy z 

torem równoległym. Każdy z torów oznaczony jest osobnym kolorem. Zawodnicy 

zobowiązani są pokonywać tor podwójny zgodnie z mapą akwenu i informacjami 

z odprawy zawodników. Zabronione jest przepływanie z jednego toru na drugi 

podczas jednego okrążenia.  

8.1.5. Boje specyficzne o innych kolorach lub wymiarach – przeznaczone są do użytku 

specjalnego (np. rozdzielenie dwóch torów przy starcie, zejście z podwójnego 

toru, granice obszaru wyścigu). Sędzia Główny lub inny Sędzia przez niego 

upoważniony zobowiązany jest wyjaśnić ich przeznaczenia na odprawie 
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zawodników. 

8.1.6. Boje Białe lub w „Szachownicę”  (2 sztuki) usytuowane w pobliżu pomostu 

sędziowskiego wyznaczają linię tzw. startu/mety. Zawodnik zobowiązany jest 

podczas każdego pokonanego okrążenia przepłynąć między tymi bojami.  

8.2. Zawodnicy zobowiązani są omijać boje kursowe zgodnie z ich kolorem i informacjami 

uzyskanymi na odprawie zawodników. Dziób skutera musi wyraźnie być skierowany 

wokół każdego z takich znaków. Każdy przypadek przejechania po boi kursowej (bez 

względu na to z której strony skutera boja się ukaże) będzie traktowany jak ominięcie 

boi i będzie skutkowało karą regulaminową: odjęcie jednego okrążenia. Aby kara 

taka nie została nałożona zawodnik zobowiązany jest w tym samym okrążeniu w 

którym nastąpiło ominięcie boi opłynąć boję czarną zgodnie ze wskazówkami 

udzielonymi na odprawie zawodników. Kara nie jest anulowana, jeżeli wykroczenie 

miało miejsce na boi czarnej lub bojach startu / mety. 

8.2.1. Ominięcie boi nie wynikające z celowego działania i nie opłynięcie (lub 

nieprawidłowe opłynięcie) w tym samym okrążeniu boi czarnej będzie 

skutkowało karą regulaminową: odjęcie jednego okrążenia 

8.2.2. W przypadku gdy w trakcie pokonywania jednego okrążenia zawodnik 

niewłaściwie ominie (w sposób nie zamierzony) więcej niż jedną boję nie musi 

już płynąć w tym okrążeniu na boję czarną i automatycznie zostanie nałożona na 

niego kara regulaminowa: odjęcie jednego okrążenia 

 

8.3. Każde ominięcie boi nie wynikające z sytuacji na wodzie (zinterpretowane przez 

Sędziego jako skrócenie trasy) będzie traktowane jako celowe i równoznaczne jest z 

nałożeniem kary regulaminowej: odjęcie jednego okrążenia 

 

8.4. Przepłynięcie przez linię wyznaczoną bojami specyficznymi (linia rozdzielająca tory 

na starcie, linia wyznaczająca zejście z toru równoległego lub boja separacyjna dla 

zawodnika włączającego się w tor po pokonaniu boi czarnej), przepłynięcie z jednego 

toru na drugi w trakcie tego samego okrążenia lub doprowadzenie do uszkodzenia / 

zerwania takiej boi, potraktowane będzie jako niebezpieczna jazda i skutkuje karą 

regulaminową: (punkt 13.2.3.)  

 

8.5. Nie przepłynięcie pomiędzy bojami wyznaczającymi linię start/meta potraktowane 

będzie jako celowe ominięcie boi (skrócenie trasy) i równoznaczne jest z karą: odjęcie 

jednego okrążenia 

 

8.6. Zawracanie aby poprawnie opłynąć ominiętą boję jest zabronione i będzie skutkować 

karą regulaminową (punkt 13.2.5.) 

 

 

Rozdział 9 
 



MMP SW 2017 

 

14 

FLAGI SYGNAŁOWE 
 

9.1. Flagi sygnałowe  są najistotniejszymi środkami komunikacji między sędziami a 

zawodnikami podczas trwania MMP SW. Flagi sygnałowe pokazywane są na 

pomoście startowym oraz są używane przez sędziów na skuterach wodnych. 

Podstawowym obowiązkiem każdego zawodnika jest zwracanie uwagi na flagi 

sygnałowe oraz dostosowanie się do danego sygnału.  

Zalecane jest aby zawodnik widząc pokazywaną mu flagę potwierdził fakt jej 

zauważenia wyraźnym skinieniem głowy. 

 

9.2. Flagi mogą być używane pojedynczo lub grupowo. Znaczenie każdego sygnału 

pokazywanego flagą jaki będzie stosowany na danej eliminacji każdorazowo 

przypominane jest na odprawie zawodników. 

 

9.3. Znaczenie poszczególnych sygnałów: 

9.3.1. Flaga Zielona: oznacza start do wyścigu lub fakt że na trasie nie ma przeszkód oraz, 

że wyścig jest aktualnie rozgrywany 

9.3.2. Flaga Żółta: ostrzeżenie o niebezpieczeństwie na trasie. Po tym jak zostanie 

pokazana zawodnicy powinni kontynuować wyścig ze zwiększoną ostrożnością i 

zwracać uwagę na niebezpieczeństwa. Zawodnicy kontynuujący wyścig w 

nieodpowiedni sposób mogą zostać ukarani za niebezpieczną jazdę. Wyprzedzanie 

przed strefą gdzie pokazywana jest żółta flaga jest zabronione i skutkuje karą 

regulaminową: czarna flaga. 

9.3.3. Flaga Czerwona oznacza, że wyścig został przerwany  i zawodnicy powinni 

natychmiast i z zachowaniem maksymalnej ostrożności wrócić na linię startu i tam 

oczekiwać na dalsze polecenia. Flaga ta może zostać zastosowana w każdym 

momencie jeżeli w ocenie Sędziego Głównego kontynuowanie wyścigu może być 

niebezpieczne lub z innych istotnych przyczyn. 

9.3.4. Flaga Czarna oznacza, że zawodnik do którego skierowany jest ten komunikat ma 

natychmiast (ale po trasie) dopłynąć do parku maszyn i zgłosić się do Sędziego 

Głównego zawodów. SG po ocenie zdarzenia i jego wpływu na bezpieczeństwo 

pozostałych uczestników zawodów / sędziów / widzów utrzyma karę 

dyskwalifikacji z biegu lub zaostrzy ją do dyskwalifikacji z eliminacji  

Brak reakcji na czarną flagę lub doprowadzenie do sytuacji niebezpiecznej podczas 

spływania do parku maszyn zagrożone jest karą dyskwalifikacji z eliminacji. 

Jeżeli czarna flaga pokazana jest zawodnikowi w innym momencie zawodów niż 

wyścig (np. podczas treningu) SG może udzielić ukaranemu zawodnikowi 

ostrzeżenia lub w przypadku doprowadzenia do sytuacji niebezpiecznej ukarać 

dyskwalifikacją z eliminacji 

 

9.3.5. Flaga Niebieska oznacza, że do zawodnika któremu pokazywana jest taka flaga 

zbliża się zawodnik dublujący. Zawodnik / zawodnicy któremu taka flaga jest 
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pokazana może kontynuować wyścig, ale musi umożliwić zawodnikowi 

dublującemu wykonanie bezpiecznego manewru wyprzedzania. Na zawodnika nie 

stosującego się do sygnału niebieskiej flagi i zdaniem Sędziego Głównego 

utrudniającego wykonanie bezpiecznego manewru dublowania zostanie nałożona 

kara regulaminowa (punkt 13.2.4.). Zawodnik zobowiązany jest do zachowania 

kontroli wyścigu przez cały czas jego trwania i do ustępowania miejsca 

zawodnikom dublującym nawet bez specjalnie pokazywanego sygnału 

9.3.6. Flaga Biała wraz  z Szachownicą oznacza że wyścig osiągnął już połowę swego 

czasu. W zawodach z nieparzystą liczbą minut trwania wyścigu połowa będzie 

zaokrąglana (np. dla klasy RO – czas trwania wyścigu 15 minut, flagi zostaną 

pokazane gdy minie 8 minuta) 

9.3.7. Flaga Biała oznacza że zawodnicy rozpoczynają ostatnie okrążenie. Flaga ta 

pokazywana jest najpierw zawodnikowi prowadzącemu i później wszystkim po 

kolei bez względu na pozycję na jakiej w danym momencie płyną  

9.3.8. Flaga Szachownica oznacza zakończenie wyścigu. Flaga ta pokazywana jest 

najpierw zawodnikowi prowadzącemu i później wszystkim po kolei bez względu 

na pozycję na jakiej w danym momencie płyną  Zawodnicy po wymachaniu tą flagą 

muszą powrócić do parku maszyn w ostrożny i odpowiedzialny sposób. Zabronione 

jest zatrzymywanie skutera zaraz za linią startu/mety, gwałtowne zawracanie czy 

inne nie dające się przewidzieć przez innego zawodnika manewry pod groźbą kary 

regulaminowej. Flaga pokazywana jest wszystkim zawodnikom bez względu na 

pozycję zajmowaną w wyścigu, a którzy przepłyną przez linię wyznaczoną bojami 

startu/mety po zawodniku prowadzącym. 

 

Rozdział 10 
 

PUNKTACJA 
 

10.1. Na wszystkich zawodach Skuterów Wodnych organizowanych lub 

współorganizowanych przez PZMWiNW będzie obowiązywał oficjalny system 

punktacji 

 

10.2. Punkty przyznawane są jedynie za miejsca zajęte w biegach eliminacjach. Biegi 

kwalifikacyjne i „ostatniej szansy” nie są punktowane i służą jedynie wyłonieniu grupy 

zawodników do biegów eliminacyjnych. 

 

10.3. Zawodnicy we wszystkich klasach (nie dotyczy klasy Free Style) zdobywają punkty 

w każdym biegu eliminacyjnym zgodnie z zajętym miejscem (po naliczeniu 

wszystkich ewentualnych kar dla danego biegu) wg poniższego schematu: 

:           
 

           

Punkty 
 

 Miejsce Punkty   Miejsce Punkty   Miejsce Punkty   Miejsce 
 

               
 

 1 25   5 11   9 7   13 3 
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 2 20   6 10   10 6   14 2 
 

               
 

 3 16   7 9   11 5   15 1 
 

               
 

 4 13   8 8   12 4   16 -  0 
 

               
 

 

10.3.1. W każdym biegu eliminacyjnym we wszystkich klasach (nie dotyczy klasy Free 

Style) zawodnik zostanie sklasyfikowany, a tym samym może otrzymać punkty 

zgodnie z miejscem na jakim został sklasyfikowany, jedynie w przypadku gdy 

pokona co najmniej 70% trasy (ilość okrążeń liczona od ilości okrążeń jakie 

pokonał zwycięzca biegu którego dotyczy sytuacja) oraz jest wymachany flagą z 

Szachownicą na linii startu/mety . 

10.3.2. Punkty w poszczególnych biegach nie są przyznawane zawodnikom którzy zostali 

zdyskwalifikowani z biegu lub nie zostali w nim sklasyfikowani 

10.3.3. W momencie przekraczania linii startu/mety zawodnik oraz jego skuter 

traktowany jest jako jedność. I tylko wspólne przekroczenie tej linii uznane 

zostanie za ukończenie wyścigu 

10.4. Zawodnicy klasy Free Style zdobywają punkty wykonując ewolucje na swoich 

skuterach podczas pokazów. Każdy pokaz jest oceniany przez stałą liczbę sędziów 

wyznaczonych przez Sędziego Głównego. Liczba sędziów nie może być mniejsza niż 

3 i większa niż 7 i każdy z nich przyznaje punkty w skali od 1 do 10 (gdzie 10 to ocena 

maksymalna) za wykonane ewolucje wg poniższego klucza: 

10.4.1. Każdy zawodnik podczas swojego pokazu powinien wykonać przynajmniej 5 

ewolucji  

10.4.2. Ewolucje punktowane po maksimum 10 punktów 

 Salto (backflip) 

 Beczka (barell roll) 

 Małpi skok (monkey jump) 

10.4.3. Za powtórzoną podczas jednego pokazu ewolucję z punktu 10.4.2. sędzia może 

przyznać maksimum 5 punktów 

10.4.4. Za każdą wykonaną ewolucję inną niż wymienione w punkcie 10.4.2. sędzia może 

przyznać maksimum 5 punktów 

10.4.5. Dodatkowo sędziowie oceniają również i przyznają punkty za 

 Płynność pokazów i brak upadków podczas wykonywania ewolucji (maksimum 

10 punktów) 

 Za widowiskowość i zaangażowanie publiczności (maksimum 10 punktów). 

 

 

 

10.4.6. O kolejności w klasyfikacji łącznej danej eliminacji w klasie Free Style decyduje 

suma zdobytych punktów podczas ze wszystkich pokazów. W przypadku gdy 

dwóch lub więcej zawodników zdobyło tę samą liczbę punktów o kolejności w 

klasyfikacji łącznej decyduje suma z ostatniego pokazu tej eliminacji. Jeżeli ta też 
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będzie jednakowa to pod uwagę bierze się sumę punktów zdobytych w drugim 

pokazie. Jeżeli to porównanie również nie daje rozstrzygnięcia porównuje się 

sumę zdobytych punktów z pierwszego pokazu. Jeżeli żadne z tych porównań nie 

przyniesie rozstrzygnięcia o kolejności łącznej decyduje dodatkowy 

jednominutowy pokaz zawodników których te porównanie dotyczy 

 

10.5. Klasyfikacja łączna w danej eliminacji, tworzona jest w podziale na klasy jakie brały 

udział w tej eliminacji i wynika z sumy punktów zdobytych w każdym z wyścigów 

(maksimum 3 w klasie) przez każdego zawodnika startującego w tej klasie (punkt 

10.3.). Zasady klasyfikacji łącznej dotyczą wszystkich klas włączając to klasę Free 

Style.  

10.5.1. W przypadku jednakowej ilości punktów zdobytych przez dwóch lub więcej 

zawodników w jednej klasie o kolejności w klasyfikacji łącznej danej eliminacji 

decydować będzie kolejność miejsc w ostatnim biegu eliminacji w tej klasie. 

10.5.2. Punkty w klasyfikacji łącznej danej eliminacji dla poszczególnych klas nie są 

przyznawane zawodnikom którzy zostali zdyskwalifikowani z eliminacji w danej 

klasie lub nie zostali w niej sklasyfikowani 

 

10.6. Do klasyfikacji generalnej MMP SW brana jest suma punktów ze wszystkich 

wyścigów rozegranych w poszczególnych eliminacjach (punkt 10.5.). W przypadku gdy 

w klasyfikacji generalnej dwóch lub więcej zawodników w jednej klasie zdobyło równą 

ilość punktów o ostatecznej kolejności decydować będzie: 

10.6.1. Ilość zdobytych miejsc pierwszych (w tej klasie) w klasyfikacjach łącznych 

poszczególnych eliminacji  

10.6.2. W przypadku gdy ilość miejsc pierwszych jest równa, pod uwagę będą brane 

miejsca drugie itd. 

10.6.3. Jeżeli powyższe porównanie nie przynosi rozstrzygnięcia o ostatecznej kolejności 

w klasyfikacji generalnej MMP SW decydować będzie kolejność z klasyfikacji 

łącznej ostatniej eliminacji na której klasa ta była rozgrywana. 

 

10.7. Zawodnicy z innego kraju po spełnieniu warunków regulaminowych niniejszego 

regulaminu mogą brać w MMP SW na równych prawach z zawodnikami narodowości 

Polskiej 

 

 

 

 

Rozdział 11 
 

NUMERY STARTOWE 
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11.1. System identyfikacji zawodnika (nie dotyczy klasy Free Style) w trakcie eliminacji 

MMP SW traktowany jest jako integralna całość i składa się z: 

11.1.1. Numerów startowych zgodnych z wymogami niniejszego regulaminu i 

naklejonych z obu stron skutera zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie 

Technicznym obowiązującym w MMP SW 2017 

11.1.2. Z koszulki startowej nakładanej na kamizelkę asekuracyjną (lub kamizelki 

asekuracyjnej) z tym samym numerem na plecach co naklejony na skuterze 

 

11.2. Zawodnik odpowiedzialny jest za widoczność i czytelność numeru startowego przez 

cały czas trwania eliminacji. W przypadku stwierdzenia nieczytelnego lub 

niekompletnego numeru startowego lub braku koszulki startowej w każdym momencie 

trwania zawodów zawodnik może zostać ukarany: nie dopuszczenie do dalszej 

rywalizacji, aż do momentu gdy uzupełni brak numeru 

 

11.3. Każdy zawodnik posiadający stałą licencję wydaną przez PZMWiNW posiada  stały 

numer startowy zgodny z licencją 

 

11.4. Zawodnicy wyrabiający licencję jednorazową (pkt 4.4.5.) podczas eliminacji MMP 

SW zobowiązani są ustalić w biurze zawodów czy numer z jakim startują nie jest 

identyczny z numerem zawodnika posiadającego stałą licencję wydaną przez 

PZMWiNW i startującego w tej eliminacji. 

11.4.1. Jeżeli numer nie jest „zajęty” to  mogą startować z tym numerem,  

11.4.2. Jeżeli inny zawodnik ma również ten sam numer to zawodnik z licencją 

jednorazową zobowiązany jest do  dodania symbolu tymczasowego (np. dodania 

kolejnej cyfry – 201 czy 120  lub identyfikatora kraju) W przypadku konieczności 

modyfikacji numeru startowego w miejscu zawodów, nie wymagany będzie nr na 

plecach (koszulka startowa / kamizelka asekuracyjna) 

 

11.5. Dla wszystkich klas obowiązującym kolorem tła dla numerów startowych jest kolor 

biały, W przypadku reprezentantów innego kraju i/lub federacji dopuszcza się 

warunkowo również kolor żółty 

 

11.6. Tło numerów startowych musi być wyraźnie umieszczone na kadłubie we wskazanym 

w Regulaminie Technicznym miejscu dla każdego typu skutera.  

 

 

 

11.7. Minimalne wymiary tła: 

11.7.1. Tło dla jednej cyfry – 20 cm wysokości na 15 cm szerokości 

11.7.2. Tło dla dwóch cyfr – 20 cm wysokości na 23 cm szerokości 

11.7.3. Tło dla trzech cyfr – 20 cm wysokości na 30 cm szerokości 
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11.8. Numery startowe muszą składać się z czarnych cyfr o wysokości minimum 18 cm, a 

odstępy pomiędzy cyframi oraz cyframi i krawędzią tła powinny mieć minimum 13 

mm. Należy stosować prosty, blokowy krój cyfr bez żadnych obwódek oraz bez 

cieniowania. 

  

11.9. Numer startowy musi być naklejony w taki sposób, żeby w żaden sposób nie utrudniać 

rozpoznania go przez sędziów. Nie może być umieszczony na podnóżkach, 

powierzchniach poziomych lub w bezpośredniej bliskości lustra wody 

 

11.10. Koszulka startowa musi być jasna (najlepiej biała) z czarnymi cyframi na plecach o 

wysokości min 20 cm i odstępie pomiędzy cyframi od 3 do  6 cm. Krój cyfr prosty, 

blokowy bez żadnych obwódek oraz bez cieniowania. W przypadku umieszczenia 

numeru startowego na kamizelce asekuracyjnej, zastosowane tło dla numeru musi być 

wyraźnie kontrastujące (najlepiej białe) z czarnymi cyframi. 

 

 

 

 

Rozdział 12 
 

WYPOSAŻENIE OSOBISTE ZAWODNIKA 
 

12.1. Wyposażenie osobiste zawodnika ma za zadanie zminimalizować ryzyko kontuzji  

oraz umożliwić ekipie sędziowskiej bezproblemową identyfikację zawodnika w 

trakcie rozgrywania zawodów. Wyposażenie takie dzieli się na wyposażenie 

obowiązkowe oraz wyposażenie zalecane. 

 

12.2. Zgłaszając się do udziału w eliminacji MMP SW każdy zawodnik jest świadomy 

ryzyka jakie niesie udział w zawodach i  zobowiązuje się do bezwzględnego używania 

całego wyposażenia obowiązkowego w każdym przypadku kiedy wypływa na akwen 

na którym jest rozgrywana eliminacja. Za odpowiedni dobór wyposażenia odpowiada 

zawodnik, jednak powinien on spełniać niżej wymienione wymagania. 

Wyjątek: Część z wymienionego w tym punkcie wyposażenia nie jest obowiązkowa 

dla zawodników klasy Free Style podczas ich treningów oraz punktowanych pokazów. 

Jeżeli zachodzi taka sytuacja będzie to wyraźnie oznaczone. 

 

12.3. Do Wyposażenia Obowiązkowego Zawodnika zalicza się: 

12.3.1. Kask ochronny (nie dotyczy Free Style) – musi on być odpowiednio dopasowany, 

z pełną ochroną włączając w to szczękę i usta (osłona twarzy zdjęta). 

Sugerowanym rodzajem kasku jest „typ motocross”. Nie dozwolone są kaski 

plastikowe, rowerowe, BMX, czy też podobnie wykonane ochrony głowy. Nie 
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dozwolone są również kaski z przykręcaną (ruchomą) osłoną szczęki. 

12.3.2. Kamizelka asekuracyjna – musi być w dobrym stanie oraz spełniać wymagania co 

do wyporności zabezpieczającej unoszenie się zawodnika na powierzchni wody. 

Nie dozwolone są nadmuchiwane kamizelki ratunkowe 

12.3.3. Kombinezon neoprenowy tzw. „pianka” z nogawkami przynajmniej do kolan 

12.3.4. Buty sportowe lub specjalne do skuterów wodnych 

12.3.5. Gogle (nie dotyczy Free Style) powinny być przystosowane do uprawiania 

sportów wodnych. Prawidłowo dobrane gogle powinny umożliwiać szybki 

odpływ wody jaka może dostać się do ich wnętrza w trakcie treningu lub wyścigu,  

zapewniać dobre pole i ostrość widzenia w różnych warunkach atmosferycznych 

oraz być zabezpieczone przed zjawiskiem parowania  Powinny też być 

zabezpieczone przed zerwaniem z głowy mocowaniem do kasku. 

12.3.6. Ochrona goleni (nie dotyczy klas JET i Free Style)  wykonana z plastiku lub 

innego sztywnego materiału. Ochrony goleni piankowe, neoprenowe, czy z innych 

materiałów nie zapewniających odpowiedniej sztywności są niedozwolone 

12.3.7. Ochrona kręgosłupa (nie dotyczy klasy Free Style) np. typu „motocross” lub 

specjalna kamizelka asekuracyjna z usztywniającymi wkładkami 

12.3.8. Koszulka startowa (nie dotyczy Free Style) spełniająca warunku zawarte w 

punkcie 11.10. 

12.3.9. Naklejki sponsora jeżeli takie są wymagane (punkt 13.14.6.) 

Sędzia Główny ma prawo zabronić używania jakiegokolwiek elementu wyposażenia 

obowiązkowego, jeżeli uzna je za niespełniające wymogów bezpieczeństwa i  

zapewnienia właściwej ochrony lub z innego powodu uzna je za nieodpowiednie 

12.4. Zidentyfikowany brak jakiegokolwiek elementu wyposażenia obowiązkowego na linii 

startu skutkuje karą regulaminową: dyskwalifikacja z biegu 

 

12.5. Do wyposażenia zalecanego zalicza się: 

12.5.1. Rękawiczki np. „typu motocross” 

12.5.2. Kołnierze czy systemy redukujące możliwość urazu szyi (dotyczy klas Runabout) 

 

 

 

 

 

Rozdział 13 
 

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

13.1. Eliminacje MMP SW przeprowadzane są w oparciu o niniejszy regulamin oraz 

Regulamin Techniczny MMP SW 2017 którego przepisy zostały opracowane na 

podstawie przepisów technicznych federacji IJSBA dla skuterów wodnych na rok 2017 
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13.2. Wyścigi odbywają się na akwenie zamkniętym, na trasie po obwodzie wyznaczonym 

bojami kursowymi i bojami specyficznymi zgodnie z ich kolorami i/lub 

przeznaczeniem. (nie dotyczy klasy Free Style) Wymagany kierunek i sposób 

pokonania trasy będzie każdorazowo omówiony na odprawie zawodników. 

Wypływając na akwen należy zwracać uwagę na przestrzeganie podstawowych zasad 

bezpieczeństwa. Główne (ale nie wszystkie) zasady bezpieczeństwa na wodzie oraz 

kary grożące za ich nieprzestrzeganie wymienione są poniżej: 

13.2.1. Wypłynięcie na akwen  (nie dotyczy Strefy prób  - punkt 13.10.) podczas całego 

okresu trwania eliminacji bez wiedzy i zgody Sędziego Głównego; kara 

regulaminowa czarna flaga 

13.2.2. Wypłynięcie na akwen bez obowiązkowego wyposażenia osobistego; kara 

regulaminowa: czarna flaga 

13.2.3. Nieostrożna / Niebezpieczna jazda rozumiana jako, zajeżdżanie, ścinanie toru 

jazdy, rozmyślne uderzanie lub najazd na boje , niesportowe zachowanie na 

akwenie przejawiające się na przykład celowym uderzaniem w skuter innego 

zawodnika lub boje, nieznajomość topografii toru, oraz niedostosowanie 

prędkości i/lub kierunku płynięcia skutera do sytuacji na wodzie;  kara czarna 

flaga 

13.2.4. Blokowanie (dot. dublowania) – celowe wstrzymywanie (nie przepuszczanie) 

szybciej płynącego zawodnika; kara regulaminowa czarna flaga 

13.2.5. Płynięcie kontr kursem – płynięcie w kierunku przeciwnym od ustalonego 

kierunku pokonania trasy (dotyczy każdego momentu przeprowadzania 

eliminacji); kara regulaminowa czarna flaga. Zawodnik którego skuter w wyniku 

siły wyższej (np. kontakt z innym skuterem, uślizg na wodzie) został ustawiony w 

kierunku przeciwnym, może zawrócić jedynie w przypadku gdy nie zagraża to 

innym uczestnikom wyścigu. W przypadku gdy manewr ten może doprowadzić 

do sytuacji niebezpiecznej  lub chociażby wymusić na prawidłowo płynącym 

zawodniku gwałtowną zmianę kursu i/lub prędkości, zobowiązany do 

wstrzymania się ze swoim manewrem aż do momentu zaistnienia dogodnych 

okoliczności do jego wykonania. Zabrania się również zawracania w przypadku 

nieprawidłowego ominięcia boi. 

 

13.2.6.  Nie reagowanie na komendy flagami kara: czarna flaga lub w przypadku braku 

reakcji na czarną flagę dyskwalifikacja z eliminacji. Obowiązkiem każdego 

zawodnika jest zwracanie uwagi na polecenia sędziów na wodzie lub na pomoście 

startowym przekazywanym za pomocą flag. Zalecanym jest potwierdzenie 

przyjęcia komunikatu pokazywanego zawodnikowi poprzez skinienie głową, 

13.2.7. Pomoc na trasie; kara: odjęcie jednego okrążenia – zawodnicy nie mogą 

otrzymać na trasie wyścigu żadnej pomocy od kogokolwiek poza sędziami 

zawodów. Jeżeli potrzebna jest pomoc mechanika lub inna, zawodnik musi w 

sposób bezpieczny opuścić trasę 
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Wymienione wyżej zachowania na trasie są zdecydowanie zabronione w każdym 

momencie zawodów 

13.2.7. Mijanie – zawodnik musi być cały czas przygotowany, że inny zawodnik może 

płynąć z większą prędkością i w związku z tym musi uważać na innych 

znajdujących się za nim. Zawodnik wyprzedzający zobowiązany jest wybrać 

najbezpieczniejszą drogę wyprzedzania i musi wykonać manewr bez wymuszania 

na zawodniku wyprzedzanym nagłej zmiany kursu. 

13.2.8. Dublowanie – zawodnik dublowany musi usunąć się z drogi, ale może 

kontynuować wyścig 

 

13.2.9. Przeszkadzanie – jeśli z jakiegokolwiek powodu zawodnik jest zmuszony do 

zatrzymania się na lub w pobliżu trasy w czasie trwania zawodów, to jego 

obowiązkiem jest usunięcie skutera z trasy, tak aby nie przeszkadzać w 

kontynuowaniu wyścigu innym zawodnikom. 

13.2.10. Sygnały ręką – zawodnik, który spływa z trasy, upadł bądź zatrzymał się musi 

zasygnalizować ten fakt podniesieniem jednej lub dwóch rąk, tak aby 

nadpływający zawodnicy widzieli, że przed nimi jest potencjalnie niebezpieczna 

sytuacja oraz żeby poinformować sędziów że nie jest On poszkodowany. Ponowne 

włączenie się do wyścigu musi zostać wykonane w sposób bezpieczny i ostrożny 

przy zachowaniu prawa drogi dla nadpływających zawodników.  

Ocena powyższych zachowań należy do Sędziego Głównego i w przypadku ich 

wystąpienia i w ich następstwie spowodowania niebezpiecznej sytuacji na wodzie 

zawodnik może zostać ukarany wg uznania Sędziego Głównego 

13.3. Wyścigi odbywają się ze startu wspólnego dla każdej klasy osobno lub dla dwóch klas 

razem w przypadku ich połączenia 

 

13.4. Każdy zawodnik dobrowolnie wybiera klasę (lub klasy) w jakiej chce rywalizować i 

ponosi odpowiedzialność za dostosowanie się i swojego skutera do wymogów 

właściwych dla tej klasy. Jeżeli zawodnik ma wątpliwość w której klasie może 

współzawodniczyć to jego odpowiedzialnością jest uzyskanie  wyjaśnienia u 

odpowiedniego sędziego. 

 

13.5. Każdy skuter uczestniczący w zawodach podlega kontroli technicznej celem 

zweryfikowania dostosowania go do rywalizacji. Zasady przeprowadzania kontroli 

technicznej omówione są w Rozdziale 14 niniejszego regulaminu. Niedostarczenie 

skutera do kontroli, utrudnianie jej lub stwierdzenie niezgodności z obowiązującym 

Regulaminem Technicznym podlega karze regulaminowej. 

 

13.6. Każdy zawodnik ma prawo do zgłoszenia do udziału w zawodach w danej klasie 

dwóch skuterów i startować na nich zamiennie. Skutery te powinny zostać wyposażone 

w ten sam numer startowy. 
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13.7. Dopuszcza się wzajemnie pożyczanie skuterów od innych zawodników pod 

warunkiem, że skuter pożyczony spełnia wymogi techniczne dla danej klasy, posiada 

zdeponowaną w biurze zawodów kartę odbioru technicznego oraz fakt ten jest 

zgłoszony Sędziemu Technicznemu i została uzyskana jego zgoda 

 

13.8. Po starcie w danym biegu zawodnik nie ma prawa zamiany skutera w tym biegu. 

Wyjątek: Gdy bieg podlega procedurze restartu po zderzeniu na wodzie oraz zawodnik 

poszkodowany dysponuje drugim własnym skuterem spełniającym warunki z punktu 

13.6. Jednak zamiana skutera nie może wpłynąć na opóźnienie procedury startowej. 

 

13.9. Głównym elementem zawodów przygotowującym zawodników do współzawodnictwa 

w danej eliminacji są odprawy zawodników. Odbywają się one w miejscu i czasie 

przewidzianym programem minutowym (o ewentualnych zmianach będzie 

informował Sędzia Główny). Na odprawach omawiane będą przez Sędziego 

Głównego lub innych sędziów delegowanych przez niego uwarunkowania specyficzne 

dla danej eliminacji, a nie ujęte w tym regulaminie (np. topografia toru, wybrana 

procedura startu,, aktualizowany program minutowy zawodów, wyjaśniane wszystkie 

wątpliwości zgłaszane przez zawodników etc) oraz przypominane główne zasady 

bezpieczeństwa obowiązujące w eliminacjach MMP SW. Odprawy są obowiązkowe 

dla wszystkich zawodników (będzie sprawdzana lista obecności) i nieuczestniczenie 

w nich automatycznie skutkuje nałożoną karą regulaminową. Za spóźnienie się na 

odprawę zostanie nałożona na zawodnika kara finansowa (opłacana w sekretariacie 

Komisji Sędziowskiej). Jej wysokość zależna jest od wielkości spóźnienia i od 

ewentualnej konieczności przeprowadzania odprawy indywidualnej. Wysokość kar:: 

spóźnienie do 15 min – 100 pln, powyżej 15 minut lub nieobecność (konieczność 

przeprowadzenia odprawy indywidualnej)- 300 pln, nie wpłacenie kary finansowej lub 

spóźnienie na odprawę indywidualną – dyskwalifikacja z eliminacji we wszystkich 

klasach tego dnia. 

 

 

 

13.10. Jeżeli pozwala na to lokalizacja, to na akwenie w obszarze wyłączonym z żeglugi 

zostanie wyznaczona Strefa Prób. Zamiar wypłynięcia do niej nie musi być zgłaszany 

ekipie sędziowskiej, (nie dotyczy klasy Free Style) jednak zawodnik zobowiązany jest 

do noszenia całego wyposażenia obowiązkowego, i zachowanie szczególnej 

ostrożności podczas całego okresu przebywania na wodzie. Zabrania się wypływania 

poza wyznaczoną strefę prób bez zgody Sędziego Głównego. 

 

13.11. Park maszyn jest to strefa wyznaczona przez Organizatora która podlega szczególnym 

ograniczeniom: 

13.11.1. W zależności od lokalnych warunków wstęp do parku maszyn może zostać 

ograniczony tylko do osób posiadających specjalne przepustki 
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13.11.2. Wjazd do niej pojazdami pomocniczymi (np. mini motocykle, ATV, czy 

samochody) dozwolony jest tylko zawodnikom lub członkom ich zespołów. 

Pojazdy te nie mogą przekraczać prędkości 10 km/h w całym obrębie parku 

maszyn 

13.11.3. Używanie / rozpalanie otwartego ognia, palenie papierosów oraz spożywanie 

napojów alkoholowych w parku maszyn jest zabronione 

13.11.4. Pojemniki na paliwo używane przez zawodników muszą być przystosowane do 

przechowywania w nim benzyny, być wyraźnie oznaczone napisami (litery 

wysokość min 7,5 cm) „Łatwopalne” lub „Benzyna” i być przechowywane w 

odległości nim 5 metrów od najbliższego źródła otwartego ognia 

13.11.5. Każdy zawodnik / team musi mieć co najmniej jedną gaśnicę z suchym 

chemicznym środkiem gaśniczym i musi być ona przechowywana w 

bezpośrednim zasięgu miejsca gdzie przechowywane są jego skutery i benzyna 

13.11.6. Usuwanie resztek paliwa lub środków smarnych poprzez ich wylewanie lub 

rozpylanie jest zabronione. 

13.11.7. Organizator ma prawo do ustanowienia dodatkowych przepisów 

obowiązujących w parku maszyn. 

13.12. Wyniki współzawodnictwa uznane są za oficjalne dopiero po ich zaakceptowaniu 

przez Sędziego Głównego i opublikowaniu. 

 

13.13. Żaden zawodnik nie ma prawa uczestniczyć w eliminacji, jeżeli zostanie stwierdzone 

przez sędziów, że jest on pod wpływem alkoholu, leków lub narkotyków. 

 

13.14. Uczestnictwo w eliminacji MMP SW jest dobrowolne. Zawodnik podpisując 

zgłoszenie do udziału w eliminacji MMP SW automatycznie:: 

13.14.1. Akceptuje wszystkie warunki uczestnictwa zapisane w niniejszym regulaminie 

oraz w Regulaminie Technicznym MMP SW 2017 i zobowiązuje się do ich 

przestrzegania 

13.14.2. Zobowiązuje się do respektowania i przestrzegania poleceń i nakazów obsługi 

sędziowskiej 

13.14.3. Automatycznie akceptuje fakt, że bierze udział w zawodach na własny koszt  i 

na własne ryzyko. Mając na uwadze prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzeń 

możliwych (lub niemożliwych) do przewidzenia, których konsekwencją może 

być ubytek na zdrowiu, zawodnik zobowiązuje się do opłacenia w miejscu 

rozgrywania zawodów polisy NNW, lub swojego udziału w polisie zbiorczej 

wykupionej przez Organizatora, obejmującej swym zakresem uprawianie 

sportów wysokiego ryzyka  o ustalonej minimalnej sumie ubezpieczenia (górnej 

odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego)  25 000 pln (dwadzieścia 

pięć tysięcy).  

 

Wykupienie przez zawodnika w miejscu rozgrywania zawodów, lub posiadanie 

przez niego  innych rodzajów umów ubezpieczeniowych (w tym „OC” i „AC”) nie 
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jest wymagane. Jednak mając na uwadze kompleksową ochronę przed możliwymi 

rodzajami zdarzeń i ich konsekwencjami w trakcie rozgrywania eliminacji MMP 

SW, posiadanie ich jest rekomendowane. 

 

13.14.4. W imieniu swoim, jak i w imieniu członków swojej rodziny zrzeka się wszelkich 

roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Związku z tytułu ewentualnego 

wypadku. 

13.14.5. Zobowiązuje się do współzawodnictwa w duchu zdrowej sportowej rywalizacji 

oraz z poszanowaniem zasad „fair play”  

13.14.6. Zobowiązuje się do udostępnienia dwóch miejsc (po jednym z każdego boku 

skutera) zlokalizowanych w bezpośredniej bliskości numerów startowych o 

wymiarach równych wymiarom formatu A5 (176 x 250 mm) na naklejki 

Sponsora eliminacji. Decyzję o konieczności naklejenia reklamy Sponsora 

wydaje Sędzia Główny, i w przypadku takiej  decyzji naklejki automatycznie 

wchodzą w skład Wyposażenia Obowiązkowego Zawodnika. 

13.14.7. Przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny i może zostać ukarany za jego 

osobiste zachowanie, jak i za zachowanie osób będących w jego zespole 

włączając w to (ale bez ograniczenia do) sponsorów, mechaników oraz członków 

rodziny 

13.15. Współzawodnictwo na eliminacjach MMP SW regulowane jest przepisami zawartymi 

w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Technicznym. Oba te dokumenty 

stanowią integralną całość i są podstawą do oceny przez zespół sędziowski przebiegu 

i poprawności rywalizacji 

 

13.16. W trosce o bezpieczeństwo uczestników zawodów, widzów i grona sędziowskiego 

oraz aby zachować sportowe zasady współzawodnictwa, przepisy zawarte we 

wspomnianych Regulaminach  wyraźnie piętnują zachowania mogące zagrozić 

bezpieczeństwu na zawodach i wszelkie formy niesportowej rywalizacji., a 

zachowania o których  mowa są zagrożone karami. Kary dzielone są na: 

 

 

13.16.1. Kary finansowe (wpłacane w sekretariacie Komisji Sędziowskiej) 

13.16.2. Kary sportowe (np.: ostrzeżenie, dyskwalifikacja z biegu, dyskwalifikacja z 

eliminacji w danej klasie, dyskwalifikacja z całej eliminacji) 

13.16.3. Kary dyscyplinarne (np. usunięcie zawodnika z terenu zawodów) 

 

13.17. Sędzia Główny jest odpowiedzialny za prowadzenie zawodów od ich rozpoczęcia do 

oficjalnego zakończenia i w związku z tym: 

 

13.17.1. Ma prawo podjąć każde działania jakie wydają mu się niezbędne w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom, widzom lub sędziom. 

13.17.2. Ma prawo w każdym momencie trwania zawodów zabronić udziału w 
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eliminacji każdemu zawodnikowi, jeśli w jego opinii może On stanowić 

niebezpieczeństwo dla widzów, uczestników zawodów lub samego zawodnika 

13.17.3. W przypadku naruszenia przepisów ma prawo dyscyplinować uczestników 

zawodów zgodnie z karami regulaminowymi. Jeżeli zawodnik podczas eliminacji 

popełni więcej niż jedno przewinienie z danej grupy (np. Blokowanie czy  

Niebezpieczna jazda) Sędzia Główny ma prawo zastosować karę wyższą niż 

przewidziana w regulaminie dla danego przewinienia. 

13.17.4. Ma prawo nałożyć karę za dowolne z następujących przewinień 

o Nieprzestrzeganie przepisów wyścigowych niniejszego regulaminu 

o Niespełnienie wymagań technicznych odnośnie skutera wodnego 

Od nałożonych kar za powyższe przewinienia przysługuje odwołanie zgodnie z 

postanowieniami niniejszego regulaminu i zasadami składania protestów 

13.17.5. Ma prawo zdyskwalifikować lub zażądać usunięcia z terenu zawodów 

zawodnika, sponsora lub członka zespołu za dowolne z następujących przewinień: 

o Wulgaryzmy, napastliwy język lub niesportowe zachowanie skierowane 

przeciwko sędziom, widzom lub innym uczestnikom zawodów 

o Stosowanie środków odurzających i/lub narkotyków 

o Werbalna lub fizyczna napaść na sędziego 

o Przekazywanie fałszywych informacji w jakimkolwiek oficjalnym dokumencie 

obowiązującym na eliminacjach MMP SW 

o Wszelkie oszustwa w sprawach administracyjnych 

Decyzja dyscyplinowania zawodnika za jakiekolwiek z powyższych przewinień 

jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Niezależnie od kary nałożonej przez 

Sędziego Głównego za dowolne z powyższych przewinień, na zawodnika może 

zostać nałożona dodatkowa kara przez PZMWiNW. 

 

 

13.17.6. W przypadku zaistnienia sytuacji nie objętej jednoznacznie niniejszym 

Regulaminem lub Regulaminem Technicznym MMP SW , która w ocenie 

Sędziego Głównego stanowi zagrożenie dla kogokolwiek lub nie mieści się w 

pojęciu sportowej rywalizacji, Sędziemu Głównemu przysługuje prawo do jej 

oceny i interpretacji oraz wyznaczenia rodzaju kary 

 

13.18. Lokalny Organizator zobowiązany jest do tego aby każda eliminacja MMP SW była 

przeprowadzona przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa. Wiąże się to między 

innymi z uzyskaniem wymaganych przepisami zgód i pozwoleń na organizację 

zawodów oraz na czasowe wyłączenie akwenu z żeglugi. Do obowiązkowego 

zabezpieczenia przebiegu eliminacji zalicza się między innymi: 

13.18.1. Samochód Straży Pożarnej z obsadą 

13.18.2. Karetka pogotowia Specjalistyczna zgodna z systemem PRM 

13.18.3. Skutery wodne (w tym jeden z platformą ratowniczą) prowadzone przez 

ratowników posiadających rekomendację KSW. Ilość skuterów wodnych 
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zależna jest od długości ustawionej trasy wyścigu, i tak: 

o Obwód trasy o długości do 1200 metrów – min 2 skutery 

o Obwód trasy o długości pomiędzy powyżej 1200 metrów –  min 3 skutery 

13.18.4. W przypadku organizacji eliminacji w bezpośrednim sąsiedztwie portów i/lub 

szlaków wodnych lokalny Organizator zobowiązany jest zapewnić obecność 

patrolu wodnego Policji lub odpowiedniej ilości łodzi celem zabezpieczenia 

akwenu na którym rozgrywane są zawody przed niekontrolowanym 

wpłynięciem jednostek nie biorących udziału w eliminacji 

 

 

 

 

 

Rozdział 14 
 

PROCEDURY TECHNICZNE 
 

14.1. Nieodłącznym i bezwzględnie wymaganym elementem rejestracji zawodnika w 

eliminacji MMP SW jest zgłoszenie przez niego do odprawy technicznej skutera lub 

skuterów na których zamierza brać udział w tej eliminacji 

 

14.2. Każdy z zawodników musi mieć świadomość, że: 

14.2.1. Procedura Odprawy Technicznej nie ma na celu weryfikacji zgodności konstrukcji 

skutera z zapisami Regulaminu Technicznego dla danej klasy, a jedynie 

weryfikację, czy dany skuter spełnia wymogi bezpieczeństwa. 

 

14.2.2. Fakt pozytywnego przejścia skutera przez procedurę Odprawy Technicznej nie 

oznacza, iż skuter ten nie może być skontrolowany przez upoważnioną ekipę 

sędziowską w każdym momencie eliminacji. W przypadku wykrycia 

jakichkolwiek niezgodności budowy skutera z zapisami Regulaminu 

Technicznego dla danej klasy zawodnik otrzyma karę regulaminową. 

14.2.3. Za zgodność budowy skutera z zapisami Regulaminu Technicznego dla danej 

klasy w każdym wypadku odpowiada zawodnik dokonujący jego zgłoszenia. 

14.2.4. Jakiekolwiek przeróbki które nie są wyszczególnione w obowiązującym na dany 

rok Regulaminie Technicznym dla danej klasy jako dozwolone - są zabronione.  

 

14.3. Podczas Odprawy Technicznej, Komisarz lub Sędzia Techniczny, dokona sprawdzenia 

niektórych elementów z poniższej listy. 

14.3.1. Wyposażenie Obowiązkowe Zawodnika ze szczególnym uwzględnieniem kasku, 

kamizelki asekuracyjnej, numeru startowego oraz naklejek sponsora (jeżeli są 

wymagane) 
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14.3.2. Kadłub i pokład 

o Ogólna kontrola w poszukiwaniu pęknięć i uszkodzeń 

o Kontrola kadłuba pod kątem wystających obiektów mogących spowodować 

zagrożenie 

o Kontrola czy nie ma żadnych niedozwolonych mieczyków, płetw lub sterów na 

dnie kadłuba, kracie wlotowej lub płycie 

o Kontrola stanu zderzaków 

o Kontrola numerów i tła pod względem zgodności z przepisami i czytelności 

o Upewnienie się czy jest widoczny numer identyfikacyjny kadłuba (VIN) i czy jest 

zgodny z numerem wpisanym do Karty Odbioru Technicznego (nie dotyczy Free 

Style) 

o Upewnienie się, że jest zamocowana na dziobie giętka pętla do holowania 

o Upewnienie się, że są usunięte zaczepy holownicze wystające poza płaszczyznę 

kadłuba (dotyczy zaczepów do holowania nie wpuszczonych w pokład, oraz 

zaczepów do mocowania skutera umieszczonych na kadłubie, a wystających poza 

odboje  skutera) 

14.3.3. Kierownica / mechanizm sterowania 

o Sprawdzenie stanu kierownicy i mechanizmu mocowania 

o Sprawdzenie mechanizmu sterowania pod kątem właściwego ustawienia 

o Kontrola swobodnego poruszania się dźwigni przepustnicy 

o Sprawdzenie czy uchwyty dla rąk są dobrze zamontowane 

o Sprawdzenie czy działa wyłącznik bezpieczeństwa, oraz że linka „zrywki” jest w 

dobrym stanie 

14.3.4. Przedział silnika 

o Zaciski węży muszą być bezpieczne (np. zgniatane, a nie skręcane zaciski na 

wężach paliwowych wysokiego ciśnienia) 

o Wszystkie zastosowane węże muszą być spełniać wymagania do których zostały 

użyte 

o Gaźnik ani układ paliwowy nie mogą cieknąć 

o Akumulator musi pasować do swojego pojemnika i być bezpiecznie i stabilnie 

przymocowany 

o Sprawdzenie zbiornika paliwa i jego zamocowania 

o Kontrola wlewu paliwa i jego szczelności 

o Sprawdzenie bezpiecznego zamocowania tłumików płomieni i ich zgodności z 

normą U.S. Coast Guard, SAE-J1928 lub UL-1111; 

o Sprawdzenie poprawności zamocowania urządzenia do zdalnej rejestracji 

przebiegu eliminacji (tylko w wypadku gdy będą stosowane na danej eliminacji) 

Negatywne zaopiniowanie przez Komisarza lub Sędziego Technicznego któregokolwiek 

z powyższych punktów, automatycznie wyklucza przyjęcie skutera i/lub zawodnika 

do rywalizacji, do czasu gdy przyczyna negatywnego zaopiniowania zostanie usunięta. 

14.4. Kontrola Techniczna ma na celu weryfikację zgodności budowy skutera z 

postanowieniami Regulaminu Technicznego dla danej klasy. Kontrola taka może być 
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przeprowadzona przez Komisarza i/lub Sędziego Technicznego w każdym momencie 

trwania zawodów. 

 

14.5. Zawodnik i/lub jego mechanik są jedynymi osobami jakie mogą być przy łodzi w 

trakcie procedury Kontroli Technicznej. Zawodnik może mieć jeszcze jednego 

mechanika, który Go zastąpi. Odstępstwo od tej zasady może mieć miejsce jedynie za 

zgodą Sędziego Głównego 

 

14.6. Sprawdzane skutery nie będą rozmontowywane, ani ponownie montowane przez 

Komisję Techniczną 

 

14.7. Zawodnik i/lub jego mechanik zobowiązani są uczestniczyć w kontroli i aktywnie 

pomagać w  jej przeprowadzeniu w zakresie żądanym przez Komisarza lub Sędziego 

Technicznego.  

 

14.8. Pierwszych trzech zawodników, w każdym z biegów eliminacyjnych (nie dotyczy 

Free Style), ma obowiązek spłynąć  bezpośrednio po ukończeniu wyścigu w miejsce 

wyznaczone przez Sędziego Głównego (informacja o lokalizacji przekazana na 

odprawie zawodników) i czekać tam aż do momentu gdy Komisarz lub Sędzia 

Techniczny podejmie decyzję o kontroli technicznej lub zwolnieniu skutera do parku 

maszyn. Nie dostosowanie się skutkuje karą regulaminową: dyskwalifikacja z biegu. 

 

14.9. Pierwszych trzech zawodników, w klasyfikacji łącznej dla każdej z klas (nie dotyczy 

klasy Free Style) ma obowiązek dostarczyć swoje skutery do punktu kontroli 

technicznej w terminie do 30 minut od ogłoszenia wyników. Nie dostosowanie się 

skutkuje karą regulaminową: dyskwalifikacja z eliminacji w danej klasie. 

Zawodnicy którzy zajęli miejsca od 1 do 3 w ostatnim biegu eliminacyjnym i 

jednocześnie miejsca medalowe w klasyfikacji łącznej oraz dostosowali się do zapisów 

punktu 14.8. punkt ten nie dotyczy (ich skutery są już w dyspozycji Komisji 

Technicznej) 

 

14.10. Oprócz skuterów wymienionych w punkcie 14.8., do kontroli technicznej w każdym 

momencie eliminacji może zostać wzięty dowolny skuter uczestniczący w zawodach. 

Zawodnik, którego skuter został wytypowany do Kontroli Technicznej ma obowiązek 

niezwłocznie go udostępnić i współpracować z Komisarzem i/lub Sędzią Technicznym 

zgodnie z punktem 14.7. 

 

14.11. Komisarz i/lub Sędzia Techniczny ma prawo kontroli dowolnej części każdego ze 

skuterów zgłoszonych do zawodów. Zawodnik który odmówi współpracy podczas 

Kontroli Technicznej lub będzie ją utrudniał zostanie ukarany przez Sędziego 

Głównego karą regulaminową jak za udowodnioną niezgodność z Regulaminem 

Technicznym; kara dyskwalifikacja z eliminacji w danej klasie ale bez prawa 
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odwołania się od nałożonej kary 

 

14.12. W przypadku gdy do przeprowadzenia Kontroli Technicznej konieczny jest demontaż 

jakiegoś elementu/urządzenia, a nie może to być przeprowadzone bez uniemożliwienia 

zawodnikowi dalszej rywalizacji w eliminacji (brak wystraczającej ilości czasu 

pomiędzy poszczególnymi biegami), zawodnik musi zezwolić na oznakowanie / 

opieczętowanie  wskazanego elementu/urządzenia. Nie wyrażenie zgody na 

oznakowanie skutkuje karą regulaminową: dyskwalifikacja z eliminacji w danej 

klasie bez prawa odwołania się od nałożonej kary. Jeżeli kontrola jest odłożona w 

czasie zawodnik zobowiązany jest zgłosić się do Komisarza lub Sędziego 

Technicznego w wyznaczonym przez Niego czasie. 

14.13. Zawodnik który nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, lub zgłosi się, ale będzie miał 

usunięte lub zniszczone oznaczenie wskazanego do kontroli elementu/urządzenia 

(punkt 14.10.) zostanie ukarany przez Sędziego Głównego karą regulaminową: 

dyskwalifikacja z eliminacji w danej klasie bez prawa do odwołania się od nałożonej 

kary 

14.14. Jeżeli w wyniku Kontroli Technicznej została udowodniona niezgodność z zapisami 

Regulaminu Technicznego, to część/element/urządzenie nie spełniające warunków ma 

zostać w obszarze kontroli aż do upłynięcia 30 minut od ogłoszenia dyskwalifikacji 

zawodnika. Jeżeli nie jest możliwe wymontowanie niezgodnego elementu w obszarze 

kontroli musi pozostać cały skuter. W tym czasie nikt oprócz członków komisji 

sędziowskiej nie może się do niego zbliżać. Jeżeli zawodnik nie zgodzi się na 

pozostawienie w obszarze kontroli części uznanej za niezgodną z Regulaminem 

Technicznym lub całego skutera, automatycznie otrzymuje karę regulaminową: 

dyskwalifikacja z eliminacji w danej klasie bez prawa do odwołania się od nałożonej 

kary 

 

14.15. W przypadku gdy część uznana za niezgodną (lub cały skuter) będzie przebywał cały 

czas w obszarze kontroli i wpłynie protest odwołujący się od nałożonej kary 

regulaminowej, część ta (lub cały skuter) musi pozostać w obszarze kontroli aż do 

zakończenia obrad Kolegium Orzekającego 

 

14.16. Na eliminacjach MMP SW kontroli mogą również podlegać: 

14.14.1. Paliwo – wymagania odnośnie paliwa i zasady kontroli opisane są w 

Regulaminie Technicznym 

14.14.2. Waga skutera – minimalna waga skutera opisana jest w Regulaminie 

Technicznym 

14.14.3. Poziom wytwarzanego hałasu – maksymalny poziom wytwarzanego hałasu, oraz 

procedura kontrolna opisana jest w Regulaminie Technicznym 

 

Rozdział 15 

PROTESTY I ODWOŁANIA 
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15.1. Każdy zawodnik uczestniczący w eliminacjach MMP SW ma prawo: 

15.1.1. Złożyć protest, na rywala startującego w tej samej klasie, dotyczący 

przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu. 

15.1.2. Złożyć protest, na rywala startującego w tej samej klasie, dotyczący 

przestrzegania zapisów Regulaminu Technicznego 

15.1.3. Złożyć protest na decyzję Sędziego Głównego (jeżeli zapisy niniejszego 

regulaminu nie mówią inaczej), a dotyczącą bezpośrednio tego zawodnika  

 

15.2. Wymagania dotyczące składania protestów: 

15.2.1. Protesty składane są w sekretariacie Komisji Sędziowskiej 

15.2.2. Protest musi być złożony indywidualnie – protesty zbiorowe nie będą 

przyjmowane 

15.2.3. Protest musi być złożony przez zawodnika, w formie pisemnej wraz z 

uzasadnieniem, na druku rekomendowanym przez PZMWiNW i dostępnym w 

sekretariacie Komisji Sędziowskiej. 

15.2.4. Każdy złożony protest może dotyczyć tylko jednego punktu regulaminu. 

15.2.5. Przed złożeniem protestu zawodnik musi wpłacić w sekretariacie Komisji 

Sędziowskiej kaucję w wysokości 300 pln (trzysta złotych). W przypadku 

pozytywnego rozpatrzenia protestu, kaucja zwracana jest zawodnikowi, 

natomiast w przypadku decyzji negatywnej przepada na rzecz PZMWiNW 

15.2.6. Protest musi być złożony w nieprzekraczalnym terminie do 30 minut od czasu 

ogłoszenia wyników danego biegu lub decyzji o karze nałożonej na składającego 

zawodnika. Protesty po tym czasie nie będą przyjmowane 

15.2.7. Wszystkie protesty rozpatrywane są przed rozpoczęciem kolejnego biegu w 

klasie której dotyczy protest lub przed oficjalnym zakończeniem zawodów 

15.2.8. Dodatkowo jeżeli protest dotyczy przestrzegania zapisów Regulaminu 

Technicznego (punkt 15.1.2.) zawodnik składający protest zobowiązany jest do 

składania protestów osobno na każdą z poniższych kategorii oraz do wpłacenia 

kaucji w odpowiedniej wysokości za każdy złożony protest. 

o Układ napędowy – kaucja 500pln (pięćset złotych) 

o Układ elektryczny – kaucja 500pln (pięćset złotych) 

o Silnik – kaucja 2000pln (dwa tysiące złotych) 

o Układ wydechowy – kaucja 1000pln (jeden tysiąc złotych) 

o Układ paliwowy / gaźnik – kaucja 1000pln (jeden tysiąc złotych) 

o Kadłub – kaucja 500pln (pięćset złotych) 

 

15.2.9.  W przypadku gdy w czasie weryfikacji protestu (punkt 15.1.2.): 

 

15.2.9.1. Po kontroli technicznej okaże się, że złożony protest jest zasadny, 

zawodnikowi protestującemu zwracana jest cała wpłacona kaucja, a na 

zawodnika oprotestowanego zostanie nałożona kara zgodna z niniejszym 
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regulaminem. 

15.2.9.2. Po kontroli technicznej okaże się, że protest jest niezasadny (brak 

udowodnionych odstępstw od zapisów Regulaminu Technicznego), 

wpłacona kaucja (punkt 15.2.8.) zostanie przekazana zawodnikowi 

oprotestowanemu na pokrycie kosztów demontażu i montażu sprawdzanych 

elementów, a kaucja ( punkt 15.2.5.) przepada na rzecz PZMWiNW 

 

15.2.10. Za rozpatrzenie protestu na przestrzeganie zapisów Regulaminu Technicznego 

(punkt 15.1.2.) odpowiada Komisja Techniczna. Komisja ta ma prawo, według 

uznania, do konsultowania się z innymi osobami w celu zasięgnięcia informacji 

lub porady technicznej. Oprotestowany zawodnik ma prawo być obecny podczas 

takiej konsultacji, ale nie ma prawa do kontr-sprawdzania oraz argumentowania 

w stosunku do świadka. 

 

15.2.11. Za rozpatrzenie protestu (punkty 15.1.1. oraz 15.1.3.) odpowiada Kolegium 

Orzekające powołane przez Sędziego Głównego na czas eliminacji i składające 

się z: 

o Sędziego ds. Bezpieczeństwa lub innego wyznaczonego Sędziego (z 

wyłączeniem Sędziego Głównego) 

o Komisarza lub Sędziego Technicznego 

o Przedstawiciela Organizatora 

15.2.12. Mając na celu wydanie obiektywnej decyzji Kolegium może korzystać z 

materiałów wideo nagranych przy użyciu kamer będących na wyposażeniu 

komisji sędziowskiej, wzywać na przesłuchania innych sędziów oraz świadków 

lub uczestników sytuacji której protest dotyczy. 

15.2.13. Decyzja o uznaniu lub nie uznaniu złożonego protestu, zapada w głosowaniu i 

jest przekazywana Sędziemu Głównemu wraz z jej uzasadnieniem 

15.2.14. Rolą Sędziego Głównego jest niezwłoczne przekazanie decyzji Kolegium 

Orzekającego  zawodnikowi który złożył protest  

 

15.3. Próba oprotestowania decyzji o nałożonej karze w innej formie niż powyżej opisana 

(np. dyskusje z członkiem ekipy sędziowskiej, próby wywierania nacisku lub inne 

formy) będą potraktowane jak niesportowe zachowanie i będą podlegać karze zgodnej 

z tym przewinieniem 

 

15.4. Od negatywnej decyzji Kolegium Orzekającego przysługuje Odwołanie do 

PZMWiNW. Odwołanie musi mieć formę pisemną i zostać dostarczone lub przesłane 

do siedziby PZMWiNW w przeciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników (decyduje data 

stempla pocztowego). Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do  30 dni od daty 

jego wpłynięcia 

 

Rozdział 16 
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SKŁAD SĘDZIOWSKI 
 

16.1. Każdą eliminację MMP SW sędziują licencjonowani przez PZMWiNW sędziowie 

oraz zaakceptowani współpracownicy 

 

16.2. Funkcje sędziowskie jakie są pełnione podczas eliminacji: 

16.2.1. Sędzia Główny 

16.2.2. Sędzia do spraw Bezpieczeństwa 

16.2.3. Sędzia Techniczny 

16.2.4. Komisarz Techniczny 

16.2.5. Sekretarz zawodów 

16.2.6. Sędzia trasy wyścigu 

16.2.7. Sędzia zapisu ciągłego i/lub chronometrażu 

16.2.8. Sędzia Startu 

16.2.9. Sędzia Mety 

 

Rozdział 17 

ZDALNA REJESTRACJA ELIMINACJI 
 

17.1. W przypadku zastosowania podczas eliminacji MMP SW transponderów GPS 

umożliwiających identyfikację i automatyczne pomiary osiągnięć danego zawodnika, 

każdy zawodnik zobowiązany jest: 

17.1.1. Wpłacenie kaucji za transpondeROS w wysokości 200 pln 

17.1.2. Pobranie indywidualnego transpondera GPS w Biurze Zawodów (nr seryjny 

będzie przypisany do zawodnika) 

17.1.3. Instalacji transpondera GPS w skuterze podczas odbioru technicznego (w 

obecności Komisarza lub Sędziego Technicznego) 

17.1.4. W przypadku zagubienia bądź uszkodzenia transpondera GPS zawodnik 

zobowiązany jest do zapłaty dodatkowych 200 pln (koszt urządzenia to 400 pln) 

17.2. Zabrania się pod karą dyskwalifikacji z eliminacji, zamiany transponderów GPS 

pomiędzy skuterami bądź zawodnikami. Taka zamiana może być dokonana jedynie za 

wiedzą i zgodą Komisarza lub Sędziego Technicznego oraz zostać odnotowana w Biurze 

Zawodów 

 

Rozdział 16 

NAGRODY 
 

18.1. Puchary i Nagrody w poszczególnych eliminacjach zapewnia Organizator 
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18.2. Za zdobycie w każdej z rozgrywanych podczas eliminacji klas w klasyfikacji łącznej 

1, 2 lub 3 miejsca gwarantowane są puchary 

 

18.3. Dodatkowo Organizator może ufundować nagrody rzeczowe i/lub pieniężne. 

Informacja o nagrodach powinna być zawarta w Programie Zawodów 

 

18.4. Na ostatniej eliminacji w sezonie dodatkowo rozdane zostaną puchary i medale za 

pierwsze trzy miejsca w każdej klasie (warunek rozegranie min 3 eliminacji w sezonie 

dla klasy) w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski 

 

Rozdział 19 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

19.1. Organizator zawodów nie może wprowadzać zmian, ani pobierać opłat nie 

uwzględnionych w niniejszym Regulaminie 

 

19.2. Prawo ostatecznej interpretacji zapisów niniejszego regulaminu przysługuje Sędziemu 

Głównemu 

 

19.3. PZMWiNW zastrzega sobie prawo do publikacji imienia, nazwiska i fotografii 

nagrodzonych uczestników eliminacji MMP SW w wydawnictwach firmowych oraz 

na swojej stronie internetowej 

 

 

           V-ce Prezes PZMWiNW 

       ds. Sportu Motorowodnego 

 

        Tomasz Wencel 

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Prezydium Zarządu w dniu 16.02.2017 


