Harmonogram

Mistrzostw Świata w
Przenoszeniu Koszy
Plażowych
Kąpieliska Cesarskie Ahlbeck * Heringsdorf * Bansin - Germany
22.-23.01. 2021

Plaża w Ahlbeck
Wejście Główne
Dojazd od ulicy Seestraße
D-17419 Ostseebad Ahlbeck
Organizator: Eigenbetrieb Kaiserbäder Insel Usedom
Współorganizator: wsf Veranstaltungsagentur

www.winterstrandkorbfest .de

Przebieg zawodów:
Dzień pierwszy: Piątek, 22.01.2021

Trening kwalifikacyjny

Rozgrzewka: 16:30
Rozpoczęcie zawodów: 17:00

Dzień drugi: Sobota, 23.01.2021

Finały

Rozgrzewka: 14:30
Rozpoczęcie zawodów: 15:00

1. Organizator (a) i współorganizator (b):
(a) Eigenbetrieb Kaiserbäder Insel Usedom Waldstr. 1 *
17429 Bansin (Niemcy/Germany)
(b) wsf Veranstaltungsagentur GbR Kneippstr. 24f * 17454
Zinnowitz (Niemcy/Germany)
2. Miejsce zawodów
Plaża w Ahlbeck, Wejście Główne (banana-beach), dojazd
od ulicy Seestraße
17419 Seebad Ahlbeck (Niemcy/Germany)
3. Postanowienia ogólne
Konkurencję uznaje się za wygraną, jeśli po sygnale startu
kosz plażowy jako pierwszy zostanie odstawiony za linię
końcową i stoi prosto. W przypadku kiedy sędzia startowy
zauważy falstart, konkurencja zostaje powtórzona. Każda
drużyna ma prawo do jednego falstartu podczas jednej
konkurencji.
4. Warunki uczestnictwa
Zawody są otwarte dla wszystkich drużyn, zrzeszeń i klubów
z kraju i z zagranicy. Drużyny mieszane są dozwolone oraz
mile widziane. Drużyna może składać się z maksymalnie
dwóch osób. Zmiana członków drużyny nie jest możliwa po
rozpoczęciu zawodów, także w przypadku skaleczenia.
5. Organizacja obszaru zawodów
Dystans, na którym odbędą się zawody wynosi 20 metrów,
podzielony jest na dwa tory, które oddzielone są od siebie za
pomocą barierek. Oba tory będą mogły być wykorzystane do
rozgrzewki 10 minut przed rozpoczęciem zawodów. Tory są
pozostawione w stanie naturalnym, w zależności od
warunków pogodowych mogą mieć do 40 cm głębokości.
6. Obsada sędziowska
Obsada sędziowska zostanie powołana przez organizatora.
7. Ustalenie przedbiegów, biegów końcowych oraz
biegów rozstrzygających
Wszystkie konkurencje zostaną rozegrane na dwóch torach.
Kolejność startu w przedbiegach (kwalifikacja) zostanie
ustalona zgodnie z międzynarodowym regulaminem wg
czasu zgłoszenia się uczestników do zawodów, bez
uwzględnienia żadnej kategorii (np. wiekowej). Ustalenie
kolejności startów, to jest podział torów podczas biegów
rozstrzygających zostaną ustalone wg czasu zgłoszenia się
zespołów.
Podwójne obsadzenie toru jest niedopuszczalne.
Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do zapełnienia
wolnych torów.

8. Ograniczenia
Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby
zgłoszeń z powodów czasowych i technicznych oraz
odrzucenie zgłoszeń nadliczbowych.
Ograniczenie jest zależne od czasu zgłoszenia drużyny, tzn.
pierwszeństwo mają te drużyny, które zgłosiły się jako
pierwsze. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia
zgłoszeń, które wykraczają poza ramy organizacyjne
imprezy.
Decydujący jest jednakże zawsze czas wpłynięcia
zgłoszenia.
8.1 Dzika karta (Wild-Card)
Dzikie karty (Wild-Cards) upoważniają do uczestnictwa w
zawodach finałowych. Sędzia wręcza dzikie karty (WildCards) według własnego uznania.
9. Przepisy zawodów
Do zawodów finałowych (od jednej ósmej finału) zostanie
zakwalifikowanych dwunastu najszybszych zwycięzców
konkurencji przedbiegowych, a także uczestnicy, którzy
zdobyli dzikie karty (Wild-Cards) oraz dodatkowo obecny
Mistrz Świata i obecny Vice Mistrz Świata. Te dwie drużyny
są automatycznie w finałach. Rundy finałowe zostaną
rozegrane w systemie K.O. Drużyna, która przegra półfinał
bierze udział w Małym Finale, który odbędzie się przed
Finałem właściwym.
10. Złożenie dokumentów wymaganych do zgłoszenia
drużyny
Wszystkie drużyny, także obecny Mistrz Świata i obecny
Vice Mistrz Świata oraz te, które otrzymają Dziką Kartę
(Wild-Card) podlegają obowiązkowi zgłoszenia.
Adres, na który należy złożyć dokumenty:
Wsf Veranstaltungsagentur GbR
Kneippstraße 24f
D – 17454 Zinnowitz (Niemcy/Germany)
Email: winterstrandkorbfest@web.de
(W razie pytań prosimy o kontakt mailowy.)
Zgłoszenia można wysyłać na adres e-mail lub listownie. Do
zgłoszenia najlepiej wykorzystać formularze załączone do
tego harmonogramu.
W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą elektroniczną
należy załączyć arkusz zgłoszeniowy oraz listę zgłoszeniową
jako dwa osobne pliki. Prosimy o dokładne sprawdzenie
danych kontaktowych (adres pocztowy, adres email, fax)
klubów / stowarzyszeń przed oddaniem zgłoszenia.
Uwaga: Zgłoszenia wysłane drogą elektroniczną uznaje się
za ważne dopiero po otrzymaniu od organizatora
wiadomości zwrotnej email. Niepełne i/lub nieczytelne
zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

11. Termin nadsyłania zgłoszeń
Termin nadsyłania zgłoszeń mija w czwartek, 21. stycznia
2021 roku.
Organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia także
zgłoszeń, które napłyną krótko przed rozpoczęciem
zawodów.
12. Koszt uczestnictwa w zawodach
Koszt uczestnictwa w zawodach wynosi 20,00 Euro od
drużyny. Kwota ta powinna zostać uiszczona podczas
składania zgłoszenia za pomocą czeku rozrachunkowego
lub przelewem z góry na poniżej podany numer konta
bankowego:
M.Borchardt * wsf Veranstaltungsagentur,
Volksbank Vorpommern e.G.
IBAN: DE61 1506 1638 0007 5422 40
BIC: GENODEF1ANK
W tytule przelewu proszę wpisać: „Meldegeld
Strandkorb WM”.
Wpłata za uczestnictwo może także zostać uiszczona
gotówką w dniu imprezy.
Uwaga: Przychód uzyskany z wpłat za uczestnictwo
będzie w 100% wykorzystany na nagrody pieniężne
oraz rzeczowe dla uczestników.
13. Kwestie organizacyjne
Uczestnicy zostaną poinformowani o przyjęciu (lub
ewentualnym odrzuceniu) zgłoszenia w formie potwierdzenia
o przyjęciu, które będzie przesyłane wyłącznie drogą
mailową. Ewentualne zmiany godziny rozpoczęcia zawodów
oraz inne aktualności organizacyjne zostaną podane wraz z
przesłaniem potwierdzenia.
Na początku zawodów każdy uczestnik otrzyma w biurze
organizacyjnym turnieju wszystkie potrzebne dokumenty (za
okazaniem potwierdzenia zgłoszenia). W razie potrzeby
należy mieć przy sobie potwierdzenie przelewu z banku.
Biuro organizacyjne będzie umieszczone na miejscu
zawodów, w pobliżu areny MŚ, w przypadku złych warunków
pogodowych będzie się znajdowało w namiocie. Wskazówki
organizacyjne i informacje będą także dostępne na stronie
internetowej imprezy www.winterstrandkorbfest.de.
Obowiązek nadzoru nad sportowcami spoczywa na
opiekunach drużyn.
13.1 Punktacja
Kwestia klasyfikacji nie jest regulowana żadnymi przepisami.
Obowiązuje punktacja drużynowa.
15.1 Odznaczenia
Drużyny, które w rozgrywkach finałowych zdobędą
• Miejsca 1, 2 i 3:
otrzymają medale lub nagrody honorowe.
15.2 Specjalne odznaczenia
Za zdobycie pierwszego miejsca w zawodach drużyna
wygranych otrzymuje Puchar Przechodni oraz tytuł Mistrza
Świata.
Puchar Przechodni jest własnością organizatora zawodów i
pozostaje w rękach Mistrza Świata do momentu
ustanowienia nowego Mistrza Świata. Organizator zastrzega
sobie prawo do wyznaczenia dodatkowych nagród
specjalnych lub honorowych.

15.3 Nagrody pieniężne
Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce otrzyma nagrodę
pieniężną w wysokości 500 Euro.
Drużyna, która zajmie drugie miejsce otrzyma nagrodę
pieniężną w wysokości 200 Euro.
Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce otrzyma nagrodę
pieniężną w wysokości 100 Euro.
15.4 Wręczenie medali
Wręczenie medali jest jedną z części turnieju. Nieodebrane
nagrody/odznaczenia nie zostaną dosłane.
17. Publikacje prasowe
Po zakończonych zawodach uczestnicy turnieju
zobowiązują się pozostać w obszarze przeznaczonym dla
fotoreporterów i dziennikarzy. Wywiady i zdjęcia mogą być
robione tylko i wyłącznie w tym obszarze, jedynie przed
ścianką wystawienniczą organizatora/współorganizatora i po
jego wcześniejszej autoryzacji.
17. Pozostałe
Wyniki zawodów zostaną opublikowane w Internecie na
stronie internetowej imprezy www.winterstrandkorbfest.de
Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia ram
czasowych imprezy, jeśli uzna to za konieczne. Rozgrywki
finałowe mogą odbyć się w zmienionych warunkach
oświetleniowych (po zmierzchu).
18. Uwagi dotyczące zakwaterowania
Poszukiwanie zakwaterowania oraz jego rezerwację
pozostawia się uczestnikom.
Rezerwacja noclegów lub kwater możliwa jest na stronie
www.kaiserbaeder-auf-usedom.de.
19. Uwagi dotyczące wyżywienia
Każdego dnia imprezy zawodnicy będą mogli skorzystać z
oferty obiadowej specjalnie dostosowanej do diety
sportowców.
20. Oświadczenia (o stanie zdrowia sportowca/prawo
startu)
Wyłączenie odpowiedzialności
Zgłaszający uczestnik turnieju zapewnia wraz z oddaniem
dokumentów, że wszyscy zgłoszeni do zawodów sportowcy
znajdują się w stanie zdrowia umożliwiającym uprawianie
sportu. Uczestnicy zwalniają organizatora oraz
współorganizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności
cywilnej w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu.
Organizator oraz współorganizator odpowiedzą za szkody
materialne tylko i wyłącznie wtedy, jeśli można im będzie
zarzucić umyślne działanie na czyjąś szkodę.
21. Narady sędziowskie
Minimum jeden z członków drużyny bierze udział w naradzie
sędziowskiej. Narada odbywa się zawsze bezpośrednio
przed rozpoczęciem konkurencji.
22. Pozostałe uwagi
Uwagi dotyczące wszystkich zaangażowanych oraz
trenerów:
Na teren zawodów można wejść tylko w odzieży i
obuwiu dostosowanymi do warunków pogodowych!

Ahlbeck i Zinnowitz, 29.1.2020

Miejsce zawodów:
22./23. Stycznia 2021 roku
Plaża Ahlbeck, Wejście Główne
Dojazd od ulicy Seestraße

Formularz zgłoszeniowy i listę zbiorczą
zawodników proszę wysłać na adres:
wsf Veranstaltungsagentur GbR
Kneippstraße 24f
D-17454 Seebad Zinnowitz
lub e-mail: winterstrandkorbfest@web.de

Formularz zgłoszeniowy

drużyna/zespół/klub: ________________________________________________
osoba do kontaktu: ________________________________________________
ulica: ________________________________________________
miejscowość: ________________________________________________
kraj: ________________________________________________
numer telefonu: ________________________________________________
numer faksu: ________________________________________________
adres e-mail: ________________________________________________

Zgłoszenia:
Koszt uczestnictwa w zawodach
Ilość zgłaszanych zespołów: _______ x 20,00 € =___________ €
(zgodnie z listą zbiorczą zawodników)

Ilość zawodników:

_____________

Ilość trenerów/opiekunów:
Sposób płatności:

Podpis:

_____________
_____________

(czek rozrachunkowy / przelew)

________________________

Wraz z oddaniem tego dokumentu osoba zgłaszającą zapewnia, że wszyscy uczestnicy zgłoszeni do udziału w
zawodach znajdują się w stanie zdrowia umożliwiającym uprawianie sportu. Wszystkie informacje umieszczone w
Harmonogramie Turnieju zostały zaakceptowane w każdym z jego punktów.

Miejsce zawodów:
22./23. Stycznia 2021 roku
Plaża Ahlbeck, Wejście Główne
Dojazd od ulicy Seestraße

Formularz zgłoszeniowy i listę zbiorczą
zawodników proszę wysłać na adres:
wsf Veranstaltungsagentur GbR
Kneippstraße 24f
D-17454 Seebad Zinnowitz
lub e-mail: winterstrandkorbfest@web.de

Lista zbiorcza zawodników
Strona: ____/____
Nazwa drużyny: ______________________________________________________
lp.

imię, nazwisko

adres

M/ K/ drużyna
mieszana

rocznik

Nazwa drużyny: ______________________________________________________
lp.

imię, nazwisko

adres

M/ K/ drużyna
mieszana

rocznik

Nazwa drużyny: ______________________________________________________
lp.

imię, nazwisko

adres

M/ K/ drużyna
mieszana

rocznik

Nazwa drużyny: ______________________________________________________
lp.

imię, nazwisko

adres

M/ K/ drużyna
mieszana

rocznik

Wraz z oddaniem tego dokumentu osoba zgłaszającą zapewnia, że wszyscy uczestnicy zgłoszeni do udziału w
zawodach znajdują się w stanie zdrowia umożliwiającym uprawianie sportu. Wszystkie informacje umieszczone w
Harmonogramie Turnieju zostały zaakceptowane w każdym z jego punktów.

