
                   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
                            
                         

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Szanowni Państwo, Mili Goście! 

 Mam zaszczyt zaprosić Państwa do Wałcza, stolicy Pojezierza Wałeckiego. 

Cieszę się, że Wałcz będzie gospodarzem tak ważnych zawodów skuterów 

wodnych. Nasze miasto nie ma tradycji motorowodnych i będzie to nasz debiut 

w roli organizatora. Dziękujemy Polskiemu Związkowi Motorowodnemu  

i Narciarstwa Wodnego w Warszawie za wprowadzenie do kalendarza 

sportowego na 2018 r. III Rundy Międzynarodowych Mistrzostw Polski 

Skuterów Wodnych, na Jez. Zamkowym, jednym z dwóch pięknych jezior  

w centrum Wałcza. Zawody te, będą nową, ciekawą formą promocji Wałcza, powiatu wałeckiego i 

całego regionu. 

Niekwestionowana widowiskowość wyścigów na skuterach z pewnością zainteresuje sympatyków 

sportów wodnych nie tylko z Wałcza ale i całego kraju. Jako organizatorzy dołożymy wszelkich  

starań, aby sportowe współzawodnictwo przebiegało w sympatycznej atmosferze i miało atrakcyjną 

oprawę także poza wyścigami. Jestem przekonana, że poza emocjami na wodzie, wielu dodatkowych 

atrakcji zapewni też organizowany w Wałczu w dniach 06-08 lipca 2018 r. „III Festiwal Dwóch 

Jezior” z bogatym programem dla każdego, w tym szczególnie dla wodniaków. 
Życzę wszystkim uczestnikom III Rundy Międzynarodowych Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych 

satysfakcji z osiągniętych wyników, wielu pozytywnych wrażeń oraz miłego pobytu. Jeszcze raz 

zapraszam serdecznie do gościnnego Wałcza na skuterowe mistrzostwa oraz „III Festiwal Dwóch 

Jezior”. 

 

Burmistrz Miasta Wałcz 

 

Bogusława Towalewska 

 

 
 

 

 

Wałcz, 7 lipca 2018 r. 

 

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 

Skuterów Wodnych (III Runda) 

 

 



Patronat Narodowy Prezydenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K o m i t e t  H o n o r o w y 
    

prof. Bogusław Liberadzki   Wiceprzewodniczacy Parlamentu Europejskiego 

Teresa Kalina     Przewodnicząca Sejmiku Zachodniopomorskiego
 Bogusława Towalewska    Burmistrz Miasta Wałcz 

Andrzej Marcinkowski Prezes Polskiego Związku Motorowodnego  

i Narciarstwa Wodnego 

Paweł Szabelewski  Sekretarz Generalny Polskiego Związku 

Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego 

Tomasz Wołoszczuk   Prezes Honorowy Zachodniopomorskiego Związku 

      TKKF 

Stanisław Kopeć   Prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej 

Marcin Konarzewski                               Dyrektor firmy Energopol - Szczecin 

 

Z e s p ó ł  W y k o n a w c z y 

 

Joanna Rychlik - Łukasiewicz  Przewodnicząca, Wiceburmistrz Miasta Wałcz 

Elżbieta Kowalska Komandor Mistrzostw, Dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Wałczu 

Janusz Zaremba Przewodniczący Zespołu ds. Technicznych, 

Bezpieczeństwa i Parku Maszyn  

Małgorzata Ejma  Przewodnicząca Zespołu ds. Promocji, Naczelnik 

Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta Wałcz  

Barbara Radkiewicz Przewodnicząca ds. Zakwaterowania, Bytowych  

i Imprez Towarzyszących 

Małgorzata Januchowska                        Biuro Zawodów i Sekcja Finansowa 

                          

     

 

K i e r o w n i  c t w o   M i s t r z o s t w 

 
Mirosław Marek (Żnin)   Sędzia Główny 

Dariusz Olejnik            (Warszawa)   Przewodniczący Komisji Skuterów Wodnych 

Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa 

Wodnego 

Elżbieta Kowalska  (Wałcz)  Komandor Zawodów 

 

 

 

 

 

 



 

S p o r t o w e  S t u d i o  K o m e n t a t o r s k i e  

 i  C e n t r u m  P r a s o w o - M e d i a l n e 

 
Andrzej Radomski  (Piła) 

Tomasz Suchocki  (Ełk) 

Adrian Skubis (Warszawa, PZMWiNW)   
 

 

 

P a t r o n a t  M e d i a l n y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

fot. Dariusz Olejnik  - I m-,złoty medal w konkursie fotograficznym  UIM 2017 r. w kat. „Skutery Wodne” (2017 UIM Photo 

Competition – Aquabike Category)- foto z III rundy Mistrzostw Świata UIM w Dubaju – 24.11.2017 r. 

  

 

 

 

 

 



P R O G R A M  Z A W O D Ó W  (Advance Program) 

 
I. ORGANIZATOR 

Urząd Miasta Wałcz 

Miejski Ośrodek Sport i Rekreacji w Wałczu 

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego w Warszawie 

 

II. WSPÓŁORGANIZATORZY  
Wałeckie Centrum Kultury 

107 Szpital Wojskowy w Wałczu 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. Wałcz  

Zakład Komunikacji Miejskiej w Wałczu 

WOPR Wałcz 

 

III. TERMIN I MIEJSCE 

 

 

Sobota - 07 lipca 2018 r.  
Wałcz, Jezioro Zamkowe  

(województwo zachodniopomorskie) 

 

Biuro i baza zawodów, park maszyn, parkingi dla zawodników: 

Plaża i parkingi nad Jez. Zamkowym przy ul. Bydgoskiej 

78 – 600  WAŁCZ 
tel. Biuro Zawodów: 515 173 602 lub 668  394  126  

 GPS: N 53.16’04.996”     E 16 stop.16.29’02.881” 

 

 

IV. KLASY 
1. JET Modified (JET M)  4. Runabout Limited (RL) 
2. Runabout Spark (SPARK) 5.Runabout Open (RO) 
3. Runabout Stock (RS)  6.Ladies Sea-Doo CUP 2018 

 

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 
Zawody rozegrane zostaną na podstawie: 

1. Regulaminu Sportowego Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych 2018. 

2. Regulaminu Technicznego Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych 2018.  

3. Regulaminu Amatorskich Zawodów dla Kobiet „Ladies Sea-Doo CUP 2018”. 

Regulaminy do wglądu: http://www.motorowodniacy.org/dokumenty/skutery_wodne.html 

Przewiduje się starty do wyścigów z bramki startowej. 

 

VI. BIURO ZAWODÓW 
Biuro Zawodów będzie czynne: 

- w dniu 06.07.2018 r. w godz. 19.00 – 21.00 

- w dniu 07.07.2018 r. w godz. 07.30 – 09.00 

Biuro Zawodów, poza przyjmowaniem zawodników, wydawać będzie identyfikatory 

uprawniające do wstępu i wjazdu do Parku Maszyn, do skorzystania z wydzielonych parkingów,  

cateringu, posiłku obiadowego oraz wstępu na imprezy towarzyszące, ujęte w programie  

III Festiwalu Dwóch Jezior. Każdy zawodnik, po przyjęciu do zawodów, otrzyma  

3 indentyfikatory (dla zawodnika oraz dwóch mechaników/„holderów”). Inne osoby 

towarzyszące, wskazane przez zawodnika, mogą otrzymać identyfikatory pod warunkiem 

wniesienia opłaty 50zł/os. oraz za wstęp/zaproszenie na „After Party” dodatkowo 50 zł/os. 

 

http://www.motorowodniacy.org/dokumenty/skutery_wodne.html


 

VII. UDZIAŁ W ZAWODACH 
       Warunki dopuszczenia zawodników do startu są następujące: 

1. Posiadanie aktualnej licencji zawodniczej PZMWiNW z ważnym naklejonym hologramem. 

2. Zawodnicy zagraniczni – posiadanie licencji zawodniczej macierzystej/krajowej federacji. 

3. Posiadanie aktualnego badania lekarskiego potwierdzonego przez upoważnionego lekarza-

specjalistę medycyny sportowej lub Przychodnię/Poradnię Sportowo-Lekarską (nie dotyczy 

zawodników zagranicznych z licencjami innych macierzystych federacji krajowych) 

4. Wykupienie w Biurze Zawodów ubezpieczenia NNW na kwotę minimum 25.000,00 zł. 

5. Przedłożenie dowodu wpłaty wpisowego. 

6. Przedstawienie wypełnionej i podpisanej przez Sędziego Technicznego obiegowej karty 

zgłoszenia zawodnika do udziału w zawodach. 

 

VIII. WPISOWE 
1. Zgłoszenie startu w jednej klasie - 300,00 zł 

2. Każda kolejna klasa   - 100,00 zł 

Zawodnikowi który nie ukończył 18 lat i/lub dla którego jest to pierwszy sezon startów 

przysługuje 50% zniżka tj.150,00 zł za jedną klasę i 50,00 zł za następną.  

Przyjmowanie wpisowego – Biuro Zawodów. 

 

IX. NAGRODY 
Zawodnicy za miejsca I-III w klasach objętych programem zawodów otrzymają okolicznościowe 

trofea oraz zestawy upominków promocyjnych. 

Wszyscy zawodnicy oraz mechanicy/ holderzy otrzymają okolicznościowe koszulki. 

Zawodniczki startujące w Ladies Sea-Doo CUP w Wałczu otrzymają ufundowaną przez Studio 

„Sea Style” z Poznania okolicznościową srebrną biżuterię z nowej serii „Aquabike Collection”. 

 

X. PARK MASZYN – Ramowy Regulamin 

1. Park Maszyn jest wydzieloną, strzeżoną strefą, przeznaczoną do parkowania i technicznego 

przygotowania skuterów do startu. Park maszyn posiada podłoże trawiaste, w pasie 

nabrzeżnym – piaszczyste. 

2. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu samochodami lub kamperami na teren Parku Maszyn 

oraz do/przez strefy dla publiczności. 

3. Organizator zapewnia obok Parku Maszyn specjalnie wydzielone i oznakowane parkingi dla 

samochodów i kamperów zawodników. Zapewniamy też dodatkowy parking dla samochodów 

kibiców oraz obserwatorów (dziedziniec Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu 

przy ul. Bydgoskiej). 

4. Przepustki parkingowe wydawać będzie Biuro Zawodów. 

5. Wstęp do Parku Maszyn – wyłącznie dla osób posiadających założone identyfikatory lub 

identyfikatory VIP, Media, Organizator dystrybuowane przez Biuro Zawodów. 

6. Każdy zawodnik zobowiązany jest do ochrony środowiska naturalnego. Niedopuszczalne jest 

powodowanie i pozostawianie jakichkolwiek zanieczyszczeń na skutek bieżącej obsługi 

skutera lub jego awarii. W Parku Maszyn ustawiony będzie specjalny pojemnik na zużyty olej. 

7. Park Maszyn będzie strzeżony,dozorowany i chroniony od godz.18.00 w dniu 06.07.2018 r. 

do godz.10.00 w dniu 08.07.2018 r. 
8. Przebywanie w Parku Maszyn w godz. 22.00 – 06.00 oraz podczas ceremonii otwarcia  

i zakończenia zawodów jest zabronione. 

9. Parkowanie skuterów wodnych oraz ustawianie namiotów technicznych dozwolone jest tylko 

w wyznaczonych polach. W celu zapewnienia komfortu pobytu w Parku Maszyn i bezpiecznej 

organizacji jego funkcjonowania, rozlokowaniem sprzętu kierować będzie wyznaczony przez 

Organizatora steward/porządkowy. Prosimy o stosowanie się do jego dyspozycji i zaleceń. 

10. Wodowanie skuterów wodnych może odbywać się wyłącznie w wyznaczonym przez 

Organizatora miejscu w Parku Maszyn (podłoże piaszczysto-trawiaste). 

11. W Parku Maszyn obowiązuje zakaz palenia tytoniu, stosowania otwartego ognia oraz 

wprowadzania zwierząt. 



 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I INNE INFORMACJE 
1. Zawodnicy uczestniczą w zawodach na własny koszt i odpowiedzialność. Żadna z czynności 

wykonana lub niewykonana przez organizatora nie zwalnia uczestników zawodów od 

ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek spowodowaną szkodę przez zawodnika lub 

jego skuter wodny, wynikającą z udziału w zawodach. 

2. Za uszkodzoną boję organizator będzie pobierał opłatę w wysokości 500,00 zł. 

3. Strefy wyłączone z publicznego dostępu będą wygrodzone i oznakowane. 

4. Informacja o zasadach wstępu na After Party przekazana zostanie podczas rejestracji w Biurze 

Zawodów. 

5. Organizator zobowiązuje wszystkich zawodników i osoby towarzyszące do respektowania  

i przestrzegania zasad, regulaminów i procedur oraz do podporządkowania się poleceniom 

służby ochrony. Policja, Straż Miejska lub Służba Ochrony posiadają prawo usunięcia z terenu 

zawodów osoby zakłócające ich przebieg, w tym porządek publiczny lub swoim zachowaniem 

zagrażające zdrowiu lub życiu jak również bezpieczeństwu mienia innych osób. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli trzeźwości i/lub na obecność w organizmie  

substancji niedozwolonych przed przystąpieniem do zawodów oraz podczas ich trwania. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych ograniczeń dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. 

8. Zawodnik zgłaszając się do zawodów wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego 

wizerunku przez organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji  

w czasie trwania zawodów oraz we wszystkich materiałach dot. zawodów. 

9. Ekspozycja reklam, sprzedaż oraz promocja jakichkolwiek produktów oraz usług w miejscu 

rozgrywania zawodów jest wyłącznym przywilejem Organizatora. Zawodnicy posiadający 

własne reklamy zobowiązani są do wcześniejszego kontaktu z Organizatorem. Organizator 

może nałożyć karę za ustawienie reklamy bez jego zgody w wysokości 5000,00 zł lub usunąć 

nieuzgodnione reklamy, produkty, stoiska z miejsca zawodów. 

10. Ratownictwo na wodzie zapewnia grupa specjalistyczna WOPR Województwa Opolskiego, 

Oddział Rejonowy w Nysie („Rescue Team Nysa”) oraz WOPR Wałcz. 

11. Organizator zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich zawodników o udział, po 

zakończeniu w każdej klasie ostatniego wyścigu, w „przejeździe paradnym”w szyku torowym 

na Jeziorze Zamkowym, dookoła fontanny na wysokości promenady. Wskazany udział  

w „paradzie” z flagami klubowymi, federacji, macierzystych miast itp. Organizacja ewent. 

„przejazdu paradnego” przedstawiona zostanie podczas odprawy zawodników. 

12. Niniejszy program otrzyma każdy zawodnik.  

 

XII. AKCEPTACJA POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W PROGRAMIE 
1. Przyjęcie do zawodów oraz odbiór niniejszego programu w Biurze Zawodów stanowią 

akceptację przez zawodnika postanowień zawartych w programie.  

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym programie. 

Ewentualne zmiany będą przedstawione na odprawie zawodników lub publikowane na tablicy 

ogłoszeń Komisji Sędziowskiej umieszczonej obok Biura Zawodów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM MINUTOWY III RUNDY MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW 

POLSKI SKUTERÓW WODNYCH W WAŁCZU 

Program może ulec zmianom w zależności od warunków pogodowych i przebiegu wyścigów. 

 

Piątek 06.07.2018 r. 
Od 16.00 Przyjazdy zawodników/ekip do Wałcza, otwarcie Parku Maszyn ( zapraszamy  

do awizowania tel. do Biura Zawodów ewent. wcześniejszego przyjazdu) 

18.00                                      Uroczysta Inauguracja III Festiwalu Dwóch Jezior 

                                 (Scena główna III Festiwalu Dwóch Jezior – promenada nad Jeziorem 

                                  Raduń, ul. Chłodna 12) 
Koncert szantowy „Biesiada Wodniaków” – z udziałem zespołów:  

Leje na Pokład, Mietek Folk, Zejman&Garkumpel, Majtki Bosmana  

19.00 – 21.00  Kontrola techniczna zawodników 

19.00 – 21.00  Rejestracja zawodników w Biurze Zawodów (Wałcz, ul. Bydgoska) 

 

     Sobota 07.07.2018 r. 
Do godz.09.00  c.d. przyjazdów zawodników/ekip do Wałcza 

07.30 – 09.00  c.d. kontroli technicznej zawodników 

07.30 – 09.00  c.d. rejestracji zawodników w Biurze Zawodów (Wałcz, ul. Bydgoska) 

09.15 – 09.30 Uroczyste Otwarcie III Rundy Międzynarodowych Mistrzostw 

Polski Skuterów Wodnych (scena i sektor wydzielony na plaży w rejonie 

Parku Maszyn nad Jeziorem Zamkowym przy ul. Bydgoskiej) 

09.35 – 10.00 Obowiązkowa odprawa zawodników (obok stanowiska KS na plaży w Parku 

Maszyn) 

10.15 – 11.15  Treningi obowiązkowe wszystkich klas wg ustaleń Sędziego Głównego 

                            Ski Modified (JET M), Runabout Spark (SPARK), Runabout Open (RO) 

                               Runabout Limited (RL), Runabout Stock (RS), Ladies Sea-Doo CUP 2018 

 

W y ś c i g i 
  

11.30 –13.10– I seria wyścigów (Moto I) 

           I wyścig   Runabout Stock (RS) 

           I wyścig   Ski Modified (JET M) 

           I wyścig   Runabout Spark (SPARK) 

           I wyścig   Runabout Limited (RL) 

           I wyścig   Runabout Open (RO) 

13.30–15.30- II seria wyścigów (Moto II)  

           I wyścig   Runabout Stock (RS) 

          II wyścig   Ski Modified (JET M) 

          II wyścig   Runabout Spark (SPARK) 

         II wyścig   Runabout Limited (RL) 

        Eliminacje  Ladies Sea-Doo CUP 2018 

II wyścig   Runabout Open (RO)   
 

15.30 – 16.00  PRZERWA (obiad w stołówce MOSIR Wałcz) 

 

16.10 - 18.10 – III seria wyścigów (Moto III)   

            III wyścig   Runabout Stock (RS) 

            III wyścig   Ski Modified (JET M) 

            III wyścig   Runabout Spark (SPARK) 

            III wyścig   Runabout Limited (RL) 

            Finały     Ladies Sea-Doo CUP 2018 

            III wyścig   Runabout Open (RO) 

 
19.00             Uroczyste ogłoszenie wyników III Rundy Międzynarodowych Mistrzostw Polski 

Skuterów Wodnych (Scena główna III Festiwalu Dwóch Jezior, promenada nad Jeziorem Raduń, ul. 

Chłodna 12) 

 

19.45 – 21.00  „After Party” dla zawodników, ekip i zaproszonych gości (MOSiR Wałcz, 

 ul. Chłodna 12)   



 

od 22.00    Koncert zespołu „WILKI” – scena główna III Festiwalu Dwóch Jezior, 

promenada nad jeziorem Raduń 

 
 

 

 

JAK DOJECHAĆ DO WAŁCZA – STOLICY POJEZIERZA WAŁECKIEGO ? 

 

 

 

 
 

 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Biuro i baza zawodów, park maszyn, parkingi dla zawodników: 

Plaża i parkingi nad Jez.Zamkowym przy ul. Bydgoskiej 

78 – 600  WAŁCZ 
tel. 515 173 602 lub 668 394 126       GPS: N 53.16’04.996”     E 16 stop.16.29’02.881” 

 

 

 
  

  

 

HOTELE / NOCLEGI - WAŁCZ i OKOLICE 

Wykaz bazy hotelowej i noclegowej – zapraszamy na stronę www.wck.info.pl/pobierz/baza 

noclegowa.pdf. W sprawie zakwaterowania w wybranym obiekcie prosimy o bezpośredni kontakt pod 

adresem podanym w wykazie na ww. stronie internetowej. 

 

http://www.wck.info.pl/pobierz/baza%20noclegowa.pdf
http://www.wck.info.pl/pobierz/baza%20noclegowa.pdf


 

SPONSPORZY, DARCZYŃCY i WOLONTARIUSZE 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


