
Regulamin oraz wytyczne zatwierdzania zawodników do startu w tytularnych 
zawodach w wakeboardzie i wakeskacie za wyciągiem: 

„Mistrzostwa Europy i Afryki w wakeboardzie i wakeskacie” 

„Mistrzostwa Świata w wakeboardzie i wakeskacie” 

  

1. Do startu w tytularnych zawodach: Mistrzostwa Europy i Afryki w Wakeboardzie i 

Wakeskacie /MEiA/ oraz Mistrzostwach Świata w Wakeboardzie i Wakeskacie /MŚ/ 

zawodnik musi spełniać następujące wymagania: 

1.1. Posiadać aktualną licencję Zawodnika Wakeboardu Polskiego Związku 

Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego /PZMWINW/.  

1.2. Posiadać aktualne konto w serwisie www.cablewakeboard.net  wraz z aktualnymi 

wszystkimi danymi użytkownika. Należy też umieścić przynajmniej jedno zdjęcie 

portretowe (w formacie kwadratowym). 

1.3. Zarejestrować się do udziału w zawodach na powyższej stronie internetowej w 

kategoriach, w których chce startować 

1.4. Zgodnie z regulaminem (World Rulebook Cable Wakeboard&Wakeskate) zawodnik 

musi w okresie 12 miesięcy poprzedzających wydarzenie (MEiA lub MŚ) zgromadzić 

w światowym rankingu IWWF niezbędną ilość punktów: 

2. dla kategorii OPEN – 800 punktów 

3. dla kategorii JUNIOR (U19), MASTERS (+30), – 800 punktów 

4. dla kategorii BOYS/GIRLS (U15),VETERANS (+40)  – 400 punktów 

4.1. W danym sezonie/roku wystartować i zostać sklasyfikowanym w przynajmniej 2 

zawodach rangi międzynarodowej (minimum 3*) oraz Mistrzostwach Polski na 

wyciągu wielosłupowym /4 i więcej słupów/. W przypadku, gdy termin Mistrzostw 

Polski przypada w danym roku po terminie rozgrywania zawodów tytularnych (MEiA 

lub MŚ) konieczny jest start w przynajmniej 3 zawodach rangi międzynarodowej 

(minimum 3*). 

4.2. W wyjątkowych przypadkach w przypadku braku posiadania ww. punktów istnieje 

możliwość zgłoszenia maksymalnie 2 zawodników na kategorię, którzy w 

powyższym okresie nie uzyskali wymaganej ilości punktów (tzw. dzika karta) 

 

5. Do zatwierdzenia do startu w ME&A lub MŚ niezbędne jest przesłanie przez zawodnika 

lub w przypadku niepełnoletności przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosku o 

zatwierdzenie do Reprezentacji Polski. Zgłoszenie takie wysyłane jest do PZMWINW. 

Każdorazowo przed ww. zawodami rozsyłana jest informacja do klubów 

wakeboardowych zrzeszonych w PZMWINW oraz opublikowana na oficjalnej stronie 

internetowej. 

6. Przed zatwierdzeniem przeprowadzana jest analiza spełnienia wymagań zawartych w 

punkcie 1. Zatwierdzenie jest dokonywane na wniosek Komisji Wakeboardu przez 

Prezydium Zarządu PZMWINW. 

http://www.cablewakeboard.net/
http://www.cablewakeboard.net/


7. W przypadku zatwierdzenia zawodnik lub w przypadku niepełnoletności rodzic lub 

opiekun prawny otrzymują powiadomienie o zatwierdzeniu do Reprezentacji na dane 

zawody.  

8. Każdy zawodnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty startowej  w formie i terminie 

podanym w informacji rozsyłanej do klubów oraz w powiadomieniach o zatwierdzeniu do 

Reprezentacji na dane zawody. Do opłaty startowej dodawana jest opłata za treningi 

Reprezentacji przed rozpoczęciem tytularnych zawodów (MEiA lub MŚ) niezależnie od 

tego czy zawodnik bierze w nich udział czy też nie. 

9. Każdy zawodnik jest zobowiązany do korzystania z oficjalnego ubioru Reprezentacji 

Polski w trakcie ceremonii otwarcia zawodów, dekoracji medalowej oraz ceremonii 

zamknięcia zawodów.  

10. W czasie trwania MEiA i MŚ zawodnik zobowiązany jest do posiadania paszportu, który 

jest wymagany w czasie ewentualnych kontroli antydopingowych oraz w czasie 

rejestracji.  

11. Każde zawody rangi MEiA i MŚ posiadają graniczną datę zatwierdzenia przez Związek 

Sportowy danego kraju. Zawodnik ma prawo zgłosić się i zostać zatwierdzonym po tej 

dacie. Każdy dzień opóźnienia w zatwierdzeniu obarczony jest karą w wysokości 10 

Euro za każdy dzień. Kara jest pokrywana przez zawodnika. 

 

12. W przypadku rezygnacji zawodnika z uczestnictwa w zawodach po terminie 

zatwierdzenia opłata startowa nie jest zwracana, chyba, że zawodnik dostarczy 

zaświadczenie lekarskie o niezdolności do startu w danych zawodach. Opłata za treningi 

Reprezentacji przed danymi zawodami nie jest w żadnym przypadku zwracana. 

 

13. Prawo do interpretacji powyższych przepisów przysługuje Prezydium Zarządu 

PZMWINW. 

 


