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Regulamin zawodów Wodny Park Tychy Surf Cup 
(dalej „Regulamin”) 

 
Postanowienia ogólne. 

1) Organizatorem Zawodów jest Wodny Park Tychy (którego właścicielem jest Regionalne Centrum 
Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach) oraz Polska Akademia Surfingu (zwani dalej 
„Organizatorami”). 

2) Zawody odbędą się w Parku Wodnym Tychy, 23 października 2020 w godzinach 16.00-19.00 
3) Zawody odbywać się będą według zasad określonych w niniejszym Regulaminie. Jednakże gdyby 

w toku Zawodów okazało się, iż przeprowadzenie Zawodów wymaga wprowadzenia zmian do 
Regulaminu, Organizatorzy mogą wprowadzić takie zmiany i ogłosić je na odprawie dla 
zawodników przed rozpoczęciem zawodów. Zmiany wchodzą w życie w chwili ich ogłoszenia.  

 
I.Kategorie 

Zawody będą rozgrywane w kategorii JUNIOR – mogą w niej wystartować osoby urodzone w 
latach 2005-2010. 

 
II. Warunki uczestnictwa w Zawodach. 

1. W Zawodach uczestniczyć mogą wyłączenie dopuszczone do udziału przez Organizatora osoby 
spełniające wymagania określone w niniejszym Regulaminie, posiadające stosowne 
umiejętności oraz stan zdrowia, który umożliwia udział w Zawodach. Każdy osoba zgłaszająca 
swój udział jest zobowiązana poinformować Organizatorów o wszelkich znanych jej 
okolicznościach, które uzasadniają przypuszczenie, iż osoba taka nie powinna rywalizować w 
Zawodach. 

2. Organizatorzy są uprawnieni do niedopuszczenia do Zawodów osoby, co do której zachodzą 
uzasadnione wątpliwości, czy spełnia warunki uczestnictwa. 

3. Do udziału w Zawodach dopuszczone będą wyłączenie osoby posiadające ważne ubezpieczenie 
NNW, w zakresie ryzyka związanego z udziałem w Zawodach. Przed rozpoczęciem Zawodów  
każdy z uczestników jest zobowiązany do okazania kopii polisy, wraz z dowodem opłacenia 
składki, w zakresie wymaganego ubezpieczenia. 

4. Organizatorzy ustanawiają limit osób dopuszczonych do Zawodów łącznie na 45 osób. 
5. Zgłoszenie udziału do Zawodów jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu, 

Regulaminu Wodnego Parku Tychy oraz Symulatora Surfingu i poddaniem się ich 
postanowieniom 

6. Przed dopuszczeniem do Zawodów należy wypełnić i podpisać wymagany przez Organizatorów 
formularz zgłoszeniowy. Za osobę niepełnoletnią podpis składają jej opiekunowie prawni. 

7. Formularz będący załącznikiem do Regulaminu znajdujący się na stronie 
www.wodnypark.tychy.pl należy wypełnić  i nadsyłać na  adres mailowy tkregiel@wp.pl  do dnia 
20.10.2020. 

8. Organizator przeprowadzi prekwalifikacje Zawodników wyselekcjonowanych na podstawie 
informacji zawartych w  przesłanych formularzach zgłoszeniowych, oceniając spełnienie 
wymagań określonych w pkt. 1 z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w rozdziale  IV pkt. 9. O 
dopuszczeniu do prekwalifikacji i ich terminie Organizatorzy poinformują wybrane osoby do dnia 
22.10.2019. 

9. Decyzja Organizatorów o niedopuszczeniu do Zawodów jest ostateczna.  
10. Osoba dopuszczona przez Organizatorów do Zawodów staje się zawodnikiem (dalej 

„Zawodnik”). 
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za ewentualne szkody 
związane z udziałem w Zawodach, w szczególności lecz nie wyłączenia za doznane urazy i ich 
następstwa. Powyższe nie dotyczy szkód powstałych z wyłącznej winy umyślnej Organizatorów i osób 
za które ponoszą odpowiedzialność. 

 

http://www.wodnypark.tychy.pl/
mailto:surfcup@wodnypark.tychy.pl
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III. Nagrody 

 
1. Organizator przyzna nagrody w kategorii: 
a) JUNIOR 
2.Ostateczna decyzja o rodzaju nagrody zostanie podjęta przez Organizatora najpóźniej na 1 dzień 
przed zawodami.  
3.Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie Organizatorowi wymaganych przez niego danych.   
 

IV. System rozgrywania Zawodów. 
1. Każdy Zawodnik ma możliwość wykonania dwóch przejazdów w każdej z rund, podczas których 

może wykonać wybrany przez siebie układ tricków. Zawodników zachęca się do wykonywania 
płynnych przejazdów z dużą liczbą i różnorodnością tricków. Każdy trick powinien być wykonany 
tak poprawnie technicznie jak to tylko możliwe. Zawodnik powinien wykorzystać maksymalnie 
swoje możliwości.  

2. Każdy z Zawodników ma możliwie podobne warunki przejazdu z tym zastrzeżeniem, że ma on 
prawo wybrać zarówno deskę jak i intensywność fali (w skali od 1( najmniej intensywna) do 4( 
najbardziej intensywna))). Intensywność fali jest brana pod uwagę przy ocenie końcowej. 

3. Przejazdy Zawodników oceniać będą oceniać sędziowie wskazani przez Organizatora. 
4. Oceniane będą tricki Zawodników, sposób surfowania, sposób, w jaki Zawodnik używa całej 

długości fali oraz ogólne wrażenia pływania. Ocena końcowa za dany przejazd ustalana jest 
wyłącznie na podstawie subiektywnego wrażenia. Do rundy finałowej przechodzą ci Zawodnicy, 
którzy zostali najwyżej ocenieni.  

5. Jeżeli zawodnik nie stawi się w gotowości do startu w momencie, gdy następuje jego kolejność oraz 
zostanie wezwany przez Organizatorów Zawodów, Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany. 
Jeżeli Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany (niezależnie, z jakiego powodu) nie może 
kontynuować rywalizacji w zawodach. 

6. W dniu zawodów przed ich rozpoczęciem, każdy z Zawodników ma prawo wziąć udział w 
rozpływaniu. 

7. Po przejedzie każdy z sędziów wystawia i sumuje swoje noty. Po zakończonej rundzie sędziowie 
omawiają wyniki i wybierają zwycięzców. O szczegółowych zasadach punktacji sędziowie 
poinformują Zawodników nad odprawie organizacyjnej przez rozpoczęciem Zawodów. 

 
V. Zasady korzystania z symulatora 

1.  Strefa surfingu jest integralną częścią Wodnego Parku Tychy (WP) i obowiązują w niej zapisy 
Regulaminu WP oraz niniejszego Regulaminu. 
2.   Każda osoba korzystająca ze strefy surfingu jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami 
regulującymi jej użytkowanie i piktogramami. 
3.  Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia Zawodnika z odpowiedzialności za 
nieprawidłowe korzystanie ze strefy, a WP nie ponosi odpowiedzialności za szkody Zawodnika wynikłe 
z przyczyn nieleżących po stronie WP. 
4.     Surfing jest atrakcją o podwyższonym ryzyku wystąpienia wypadków.  
5.     Korzystanie z Surfingu odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. 
6.     Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z atrakcji surfingu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej lub 
instruktora prowadzącego zajęcia. 
7.     Atrakcja uruchamiana jest tylko i wyłącznie przez upoważnionego pracownika WP. 
8.    Zabrania się korzystania z niecki surfingu Zawodnika mającym poniżej 150 cm wzrostu. 
9.  Zabrania się korzystania ze strefy surfingu przez Zawodników, którzy nie zapoznali się 
z oświadczeniem i nie złożyli własnoręcznego podpisu akceptując warunku korzystania z strefy. 
10. Zabrania się korzystania ze strefy surfingu będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków 
odurzających. 
11. Zabrania się korzystania z niecki surfingu kobietom w ciąży. 
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12. Zabrania się wchodzenia do niecki bez obecności instruktora w strefie. 
13. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu i innych osób,  
a w szczególności: 

▪ korzystania z  niecki do surfingu z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, 
a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, 
bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach), 

▪ korzystania z atrakcji w nieodpowiednim ubraniu, 
▪ posiadania na ubiorze elementów metalowych oraz innych mogących uszkodzić nieckę 

surfingu, 
▪ niszczenia sprzętu przeznaczonego do korzystania z atrakcji, 
▪ wpychania lub wrzucania innych osób do niecki, 
▪ zwisania z poręczy, drążków,  
▪ siadania na obrzeżach niecki,  
▪ używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony. 

14. Zabrania się manipulowania przy ustawieniach niecki surfingu. 
15. Zabrania się samodzielnego zabierania desek stanowiących własność WP bez zgody instruktora. 
16. Zabrania się wynoszenie desek poza wyznaczony obszar niecki surfingu i korzystanie z nich w innych 
nieckach WP. 
17. Korzystanie ze strefy surfingu jest świadomą, dobrowolną decyzją Zawodnika i odbywa się na jego 
odpowiedzialność i ryzyko. 
18. WP nie ponosi odpowiedzialności za urazy ciała oraz uszkodzenia przedmiotów osobistych (w tym 
strojów kąpielowych) powstałe podczas korzystania ze strefy surfingu. 
19. Za skutki zdrowotne wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu odpowiedzialność ponosi 
Zawodnik.  
20. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu, wszelką odpowiedzialność 
ponosi Zawodnik. 
21. Wszystkie osoby korzystające z niecki do surfingu są zobowiązane do bezwzględnego stosowania 
się do wszystkich poleceń obsługi WP. 
22. Obsługa WP ma prawo zażądać opuszczenia niecki do surfingu przez Zawodników, którzy łamią 
zapisy Regulaminu. 
23. Surfing dostępny jest dla wszystkich Zawodników WP spełniających warunek: 
 

▪ wzrost od 150 cm, 
▪ brak ograniczeń zdrowotnych. 

24. Przed przystąpieniem do korzystania z niecki do surfingu należy zapoznać się zasadami poprawnego 
i bezpiecznego korzystania z atrakcji, przejść instruktaż szkoleniowy wraz z rozgrzewką oraz podpisać 
niezbędne oświadczenie upoważniające do skorzystania z atrakcji. 
25. W niecce do surfingu przebywać mogą maksymalnie dwie osoby lub w przypadku instruktażu– 
jedna osoba wraz z instruktorem i jedna korzystająca samodzielnie. 
26. Z niecki surfingu korzystać można tylko w obecności instruktora obecnego w strefie. 
27. Zawodnik zobowiązany jest do wykonywania wszystkich poleceń i wskazówek podanych przez 
instruktora. 
28. Korzystanie z niecki do surfingu zalecane jest w stroju do tego przeznaczonym – kombinezonie 
piankowym neoprenowym lub opiętym stroju basenowym. 
29. Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest używanie luźnych strojów basenowych typu 
szorty, bermudy itp. 
30. Z niecki do surfingu można korzystać tylko z deskami przeznaczonymi tego rodzaju atrakcji. 
31. WP udostępnia deski do surfingu, które wydaje Zawodnikowi instruktor. 
32. Z desek do surfingu można korzystać w sposób do tego przeznaczony, z zachowaniem szczególnej 
ostrożności.  
33. Dopuszczalne jest używanie własnego sprzętu do surfingu pod warunkiem dopuszczenia go przez 
instruktora. Korzystanie z własnych desek odbywa się na własne ryzyko Korzystającego. 
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34. Dopuszczony przez instruktora sprzęt musi być czysty, bez uszkodzeń i nie powodować stanu 
zagrożenia. 
35. Po zakończeniu surfowania deski będące własnością WP w stanie nienaruszonym należy złożyć 
w miejscu do tego przeznaczonym wskazanym przez instruktora. 
36. Z niecki do surfingu mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie 
stanowią przeciwwskazań do korzystania z tej części WP. 
37. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi 
powinny korzystać z niecki do surfingu ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej. 
38. Przeciwwskazaniem do korzystania z niecki surfingu jest także pogorszenie samopoczucia w trakcie 
korzystania z atrakcji. 
39. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu ratownikowi. 
 

VI. Bezpieczeństwo 
1.Zawodnicy uczestniczą w Zawodach na własne ryzyko. W szczególności Zawodnicy wedle własnego 
uznania wybierają tricki, które wykonują w czasie Zawodów. Zawodnicy przystępując do udziału w 
zawodach potwierdzają, iż znane jest im ryzyko związane z uczestnictwem, w tym możliwość 
zaistnienia wypadków podczas udziału w, Zawodach, które akceptują zgłaszając swoje uczestnictwo. 
2. Nad bezpieczeństwem rozgrywania Zawodów czuwają Organizatorzy 
3. Organizatorzy zapewniają personel ratowniczy, dostępny w czasie Zawodów, by jak najszybciej 
udzielać pomocy Zawodnikom w przypadku urazu. 
4. Sprzęt - dopuszcza się udział w zawodach tylko na sprzęcie udostępnionym przez Wodny Park Tychy. 
         

VII. Protesty 
1. Protesty składane są na ręce Organizatorów przez zawodnika. Protest musi być przedłożony na 

piśmie, musi podawać powody lub opis sytuacji i być wypełniony możliwe jak najwcześniej - nie 
później niż 15 minut po zaistnieniu sytuacji spornej lub 15 minut po ogłoszeniu wyników. 

2. Protesty są dozwolone tylko w przypadku, gdy zachodzi przypuszczenie naruszenia  Regulaminu 
zawodów i dotyka bezpośrednio Zawodnika. Protesty składane w prostych przypadkach oraz 
podważające subiektywne decyzje sędziów nie będą przyjmowane. 

3.  Korekta błędu w obliczeniach nie jest uznawana, jako protest. Jeżeli stwierdza się zaistnienie 
takiego błędu jest on niezwłocznie korygowany. 

4. W związku z subiektywnym systemem sędziowania i duchem rywalizacji nagrania video nie mogą 
być używane przez Zawodników, by rozwiązać jakikolwiek spór. Sędziowie mogą używać nagrań 
video tylko przed ocenieniem przejazdu Z awodnika.  

5.  Decyzja Organizatorów w sprawie protestu jest ostateczna. 
    

VIII. Zmiany w programie zawodów 
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania, przerwania lub przełożenia Zawodów na inny 

termin ze względu na nieprzewidziane okoliczności, takie jak np. instrukcje ze strony służb 
porządkowych bądź ratowniczych, lub działanie innego rodzaju siły wyższej, która wpływa na 
bezpieczeństwo. Uczestnik zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony. W w/w przypadku, 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedogodności, koszty, straty lub szkody 
poniesione przez Uczestników. 

2.  Zmiany w programie Zawodów powinny wystąpić tylko w przypadkach losowych, względy 
bezpieczeństwa lub podobny istotny powód. Wszelkie zmiany w programie Zawodów muszą być 
ogłoszone na zebraniu Zawodników, a pisemna informacja wywieszona w widocznym miejscu na 
terenie Zawodów. 

3. Przejazdy poszczególnych rund każdej kategorii muszą być zakończone,. Jeśli finał nie może być 
ukończony, wszyscy zawodnicy muszą startować jeszcze raz tam gdzie jest to możliwe, aż do 
momentu wyłonienia zwycięzcy. 

    
IX.Postanowienia końcowe 
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1. Organizatorzy są upoważnieni do korzystania, transmitowania, wyświetlania, wystawiania, 
reprodukowania i udostępniania publiczności materiałów we wszelkich mediach, w tym w 
szczególności, ale nie wyłącznie, w radio, telewizji, kinach, podczas imprez, na nośnikach danych 
oraz na stronach internetowych. Organizatorzy, mogą nie podpisywać imieniem czy nazwiskiem 
uczestników Zawodów.    

2. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


