
REGULAMIN
„ODRA SUP CUP”2022

1.TERMIN/MIEJSCE/ORGANIZATOR
Regaty ODRA SUP CUP odb d  si  ę ą ę 2-4 .09. 2022 na Odrze / Kana  Ulgił
2.Organizatorami regat s  Raciborskie Towarzystwo Wio larskie wspó organizatorem Miasto ą ś ł
Racibórz,
PARK ROTH  02.09.2022
9.00-10.00 JOGA NA  DESKACH SUP
10.00-17,00 -WARSZTATY DLA MIESZKA CÓW,DZIECI /TOR NINJAŃ
10.00-14.00 MISTRZOSTWA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 
17.00-18.00 BIURO ZAWODÓW KLUB RTW UL.ZAMKOWA 4
PARK ROTH  03.09.2022
9.00-10.00 JOGA NA  DESKACH SUP
10.00-17,00 -WARSZTATY DLA MIESZKA CÓW,DZIECI /TOR NINJAŃ
PARK ROTH 04.09.2022
10.00-17.00 -WARSZTATY ,P YWANIE #WIOS UJZNAMIŁ Ł
MIEJSCE NIEZNANE /GDZIEŚ W ZBIORNIKU 03.09.2022  
18.00 P YWANIE W NIEZNANE /SUP YOGA /ZACHÓD S O CA (MIEJSCE NIEZNANEŁ Ł Ń
BULWARY -STREFA GOZONE /SKIMBOARDING /02-04.09.2022
12.00-18.00 STREFA SKIMBOARDING  /WARSZTATY/STOISKA TESTOWE
18.00-23.00 AFTER PARTY BULWARY

2021.09.03
 8.00-9.30-BIURO ZAWODÓW /BULWARY 
 SPRINT
10;00 ODPRAWA 
10;30  SPRINTY / ELIMINACJE/ FINA Y Ł
13,00 -15,00  PAUZA
TECHNICAL
15.00 -ODPRAWA
15,30  TECHNICAL /ELIMINACJE/ FINA YŁ
17.00 DRAGON RACE
18.00. DEKORACJA PLA A MIEJSKA BULWARY NADODRZA SKIE /AFTER PARTYŻ Ń



2021.09.04 
LONG 12KM (masters,funny ,pro) 10,5km (U12,U5,U18)
9;00 BUS/TRANSPORT NA ZAPORĘ /TRANSPORT DESEK NA START
9;00-10.30 BIURO ZAWODÓW
11,30 ODPRAWA ZAPORA CZOŁOWA-ODRA -KANAŁ ULGI
12.00-START
15.00-DEKORACJA

2.UCZESTNICTWO
W regatach prawo startu maj  zawodnicy zrzeszeni w klubach jak równie  amatorzy ,Posiadaj cy ą ż ą
za wiadczenie  , o braku przeciwwskaza  do udzia u w regatach (SUP) . Zawodnicy niepe noletni ,ś ń ł ł
startuj  obowi zkowo w kamizelkach asekuracyjnych lub bojkach pneumatycznych,osoby ą ą
pe noletnie wskazane stosowanie tzw leasha (LONG ). Zawodnik mo e startowa  w kategorii ł ż ć
Open(PRO) lub FUNNY (amator).Nie ma mo liwo ci klasyfikacji i startu w obu biegach .ż ś
. Ka dy zawodnik, który ma by  klasyfikowany musi pokona  ca y dystans na stoj co, w innym ż ć ć ł ą
przypadku grozi mu dyskwalifikacja. Mo liwe jest zdyskwalifikowanie zawodnika ,którego ż
zachowanie wobec osób bior cych udzia  w ODRA SUP CUP 2022, tj wobec: innych zawodników, ą ł
s dziów, widzów czy organizatorów jest niew a ciwe. Dyskwalifikacji podlega te  ka de inne ę ł ś ż ż
niesportowe zachowanie poszczególnych zawodników bior cych udzia  w regatach ODRA SUP ą ł
CUP
Aby dana kategoria wiekowa mog a wystartowa  i by  klasyfikowana  musi wystartowa  min 3 ł ć ć ć
osoby w danej kategorii  , w przeciwnym razie zostaje przeniesiona automatycznie do kategorii 
wy ej.ż

3.KONKURENCJE
A) SPRINT  RACE 200m ODRA ODCINEK MIEJSKI/ bulwary nadodrza skień
B) LONG DYSTANSE 12000m (start wspólny)
START KANA  ULGA /okolice ZAPORY CZO OWEŁ Ł
C) TECHNICAL RACE (5-8 NAWROTÓW).
D) DRAGON RACE
OPEN-MIN 4 OSOBY MAX 6OSÓB /MIN 1 KOBIETA
E) NINJA RACE
KATEGORIE WIEKOWE ;KOBIET I MĘŻCZYZN

OPEN 2003 i starsi
U18 2004-2006-2007
U15 2008-2009
U12  2010 i m odsił

            MASTERS* 40 +
            MASTERS *50 +
            MASTERS *60 +
4. SPRZĘT DOPUSZCZONY DO ZAWODÓW
Zgodnie z regulaminem ,do zawodów dopuszczone s  ą
-deski sup  pompowane i sztywne bez wzgl du na wag  oraz konstrukcje, o d ugo ci do 14’ w ę ę ł ś
kategorii wiekowej seniorka/senior,junior U18
-deski sup pompowane i sztywne  bez wzgl du na wag , o d ugo ci do 12’6” w kategorii ę ę ł ś
wiekowej U12 -U15
-deski dragon max 22”



Na regatach ODRA SUP CUP mo liwe b dzie wypo yczenie desek od organizatorów. Uwaga, iloż ę ż ść
desek ograniczona.
4.ZGŁOSZENIA /LOSOWANIE,ODPRAWA
Zg oszenia indywidualne oraz klubowe za po rednictwem  ł ś https://competit.pl/w/6298/  LUB 
maila info@odrasupcup.pl do dnia 21.08.2022. r. – termin ten mo e ulec zmianie decyzj  ż ą
organizatora. Losowanie poszczególnych biegów odb dzie si  29.08.2022. Odprawa techniczna ę ę
odb dzie si  w dniu 03.-4.09.2022 r. o go Wed ug regulaminu , ka dy zawodnik lub trener danej ę ę ł ż
grupy zawodników ma obowi zek wzi cia udzia u w odprawie technicznej, podczas której ą ę ł
omówiony zostanie dok adny regulamin poszczególnych biegów. Ka dy zawodnik dokonuj cy ł ż ą
zg oszenia do regat Odra SUP CUP ma obowi zek uiszczenia op aty startowej wynosz cej:ł ą ł ą
5.OPŁATY STARTOWE DO DNIA 21.08.2022
MASTERS ,PRO, FUNNY/U 12 ,U14, U18
-50PLN (25 EURO) Osobno konkurencja tj SPRINT -50pln Technical -50pln Long 50Ppln
-SPRINT +LONG + TECHNICAL = 120PLN
POLE NAMIOTOWE 50PLN /KAMPER /NAMIOT 
-DRAGON RACE – 0 PLN 
-NINJA RACE – 0 PLN 
POLE NAMIOTOWE 50 Z /DOBA (NAMIOT,KAMPER)Ł

OPŁATY PO 28.08.2022 ( lub w dniu zawodów)
-150 PLN (40 EURO)

POMIAR CZASU; ;ELEKTRONICZNY

W a ciwym kontem do uiszczenia op aty startowej jest:ł ś ł
8216 0014 6218 8524 0640 0000 01
RTW Raciborskie Towarzystwo Wio larskie ul. Genera a Józefa Bema 7 47-400 Racibórz NIP ś ł
6392018899
W tytule przelewu nale y wpisa  imi  i nazwisko zawodnika oraz zespó /klub.ż ć ę ł
W przypadku nieuiszczenia op aty startowej zawodnik zostaje skre lony z listy zawodników ł ś
dopuszczonych do regat ODRA SUP CUP.
6. Dodatkowe informacje
Ka dy uczestnik regat ODRA SUP CUP otrzymuje zestaw startowyż
Zawodnicy zajmuj cy I-III miejsca otrzymaj  medale.ą ą
Ka dy zawodnik ,który uko czy bieg LONG -otrzymuje medal pami tkowyż ń ą
Nagrody rzeczowe ,pieni neęż

W sprawach organizacyjnych nale y kontaktowa  si  z p. Mariusz Miczek (tel. +48784944409), e-ż ć ę
mail: info@odrasupcup.pl

POLE NAMIOTOWE – info@odrasupcup.pl LUB rtwraciborz@gmail.com
uL.ZAMKOWA 4 47-400 RACIBÓRZ (WJAZD ZA HOTELEM /DOMEM SPORTOWCA/
W przypadki braku mo liwo ci odbycia zawodów, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ż ś
terminu zawodów, Op ata za starty nie podlega zwrotowi.ł
Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne zniszczenia sprz tu podczas biegów.ś ę

RTW Raciborskie Towarzystwo Wio larskieś

https://competit.pl/w/6298/


*MASTERS* 40 +
MASTERS *50 + Prawo startu w kategorii wiekowej Masters maj  zawodnicy zawodniczki na ą
deskach Dmuchanych oraz Sztywnych/klasyfikacja jest wspólna


