REGULAMIN
12 GRAND PRIX WIELKOPOLSKI
W PŁYWANIU DŁUGODYSTANSOWYM 2018
KIEKRZ

1. Cel imprezy
1.1 Popularyzacja pływania długodystansowego na wodach otwartych na terenie
Województwa Wielkopolskiego
1.2 Propagowanie formy aktywnego spędzania czasu wolnego
1.3 Promowanie „bezpiecznej kąpieli”
1.4 Promowanie turystycznych walorów Wielkopolski

2. Organizatorzy
2.1 Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki
2.2 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

3. Partnerzy
3.1 WOPR Wielkopolska

4. Termin i miejsce zawodów
4.1 Termin 07.07.2018
4.2 Miejsce: Baza ratowników WOPR, Kiekrz ulica Nawrota 14

5. Patronat medialny
Polska Głos Wielkopolski

6. Program zawodów i zgłoszenia
6.1. Biuro zawodów czynne od godziny 8:30
6.2. Start wyścigu godzina 11,15

7. Zgłoszenia
7.1. e-mailem na adres - jacek.thiem@wozp.poznan.pl ( w załączonym formularzu)
7.2. w dniu zawodów w sekretariacie zawodów do godziny 10:30

7.3. listy startowe zostaną zamknięte o godzinie 10,45

8. Zasady finansowania
8.1. Koszty organizacyjne pokrywa WOZP

9. Dystans, trasa i charakterystyka zawodów
9.1. Zawody odbędą się na dystansie 3000 metrów
9.2. Trasę tworzyć będą dwie pętle każda o długości 1500 m
9.3. Trasa wyścigu zostanie oznaczona bojami
9.4. Trasa wyścigu jest prawoskrętna to oznacza, że zawodnik boje omija prawym ramieniem
9.5. Limit czasu wynosi 1,5 godziny od startu. Zawodnicy znajdujący się po tym czasie w wodzie
zostaną wycofani z zawodów i nie zostaną sklasyfikowani
9.6. Orientacyjna mapa wyścigu:

9.7.

W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 13 lat (liczy się rok urodzenia)

9.8.

Warunkiem startu jest złożenie własnoręcznie podpisanej zgody na przetwarzanie
danych osobowych orz oświadczenia o zdolności do udziału w zawodach

9.9.

Warunkiem startu w przypadku osób niepełnoletnich zgodę na przetwarzanie danych
oraz oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach podpisane przez ustawowego
pełnomocnika

9.10.

Podczas zawodów zostanie przeprowadzona klasyfikacja w formule open
kobiet i mężczyzn

9.11.

Pierwsze trzy kobiety i pierwszych trzech mężczyzn otrzymają puchary i
dyplomy.

9.12.

W klasyfikacji Masters zawodnicy otrzymają dyplomy za 3 pierwsze miejsca w
kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn

10. Przepisy techniczne
10.1.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami FINA i PZP w zakresie

wytyczenia

trasy, oraz minimalnej i maksymalnej temperatury wody. oraz minimalnej i

maksymalnej temperatury wody w jakiej mogą zostać przeprowadzone zawody
10.2.

Zawodnicy mogą startować tylko w odzieży tekstylnej

10.3.

Zawodnicy uczestniczący w Grand Prix Wielkopolski mają prawo:
a) pokryć ciało warstwą substancji zabezpieczających przed obniżeniem jego
temperatury w wodzie;
b) użyć okularków wodoszczelnych, klipsów na nos i zatyczek do uszu;
c) wycofać się z zawodów na własną prośbę.

10.4.

Zawodnicy uczestniczący w Grand Prix Wielkopolski nie mogą:
a) korzystać w czasie wyścigu ze sprzętu ułatwiającego pływanie;
b) korzystać z pomocy osób niezwiązanych z wyścigiem w czasie jego trwania

10.5.

Zawodnicy biorący udział w Grand Prix Wielkopolski zobowiązani są do:
a) okazania dowodu tożsamości przy rejestracji
b) dostarczenia

podpisanej

własnoręcznie

zgody

na

przetwarzanie

danych

osobowych oraz oświadczenia przygotowanego przez organizatora, w którym
stwierdzają swoją zdolność do udziału w zawodach, oraz że startują na własną
odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych pretensji do organizatorów w razie
ewentualnego uszczerbku na zdrowiu w wyniku startu w zawodach – dotyczy
zawodników pełnoletnich
c) zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do dostarczenia pisemnej zgody rodziców
lub opiekunów prawnych na udział w zawodach oraz zgody na przetwarzanie
danych osobowych oświadczenia przygotowanego przez organizatora, w którym
stwierdzają swoją zdolność do udziału w zawodach, oraz że startują na własną
odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych pretensji do organizatorów w razie
ewentualnego uszczerbku na zdrowiu w wyniku startu w zawodach, podpisanego
przez rodziców lub opiekunów prawnych;
d) podporządkowania się decyzjom komisji sędziowskiej
e) przestrzegania regulaminu zawodów
f)
10.6.

wpisania na widocznym miejscu numeru startowego
Start odbywa się z wody po ustawieniu zawodników przez Sędziego Głównego w

linii
prostej będącej prostopadłą do pierwszej boi nawrotowej
10.7.

Start odbędzie się równocześnie

10.8.

Zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani na
wniosek Sędziego Głównego. W związku z tym zabrania się:
a) utrudniania płynięcia innym zawodnikom poprzez ciągnięcie, odpychanie,
wpływanie na plecy
b) chodzenia po dnie poza bojami wyznaczającymi linię startu i mety

c) kontaktu fizycznego z łodzią zabezpieczającą
10.9.

Meta oznaczona dwoma bojami a umowna linia pomiędzy nimi wyznacza miejsce,
które musi przekroczyć startujący aby zakończyć wyścig

10.10. Każdy startujący ma prawo wezwać pomoc lub przerwać wyścig sygnalizując ten fakt
poprzez uniesienie wyprostowanej ręki nad głowę w pozycji „na plecach”.
10.11. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest ukończenie wyścigu.

11. Komisja sędziowska
11.1.

W Grand Prix Wielkopolski uczestniczą sędziowie wyznaczeni przez Wielkopolskie
Kolegium Sędziów, i organizator z ramienia Wielkopolskiego Okręgowego Związku
Pływackiego.

11.2.

Każdy z sędziów zobowiązany jest do posiadania aktualnej licencji sędziowskiej PZP.

12. Bezpieczeństwo
12.1.

Za bezpieczeństwo uczestników odpowiada WOPR Wielkopolska

12.2.

Opiekę medyczną zapewnia WOPR Wielkopolska

13. Postanowienia końcowe.
12.1

Każdy uczestnik Grand Prix Wielkopolski w pływaniu długodystansowym Kiekrz 2018
jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków

12.2

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Komisja Odwoławcza.

12.3

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, na
którym odbywać się będą zawody.
Projekt finansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Opracowanie: Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki

