REGULAMIN CYKLU MARATONÓW PŁYWACKICH
Puchar 4 Jezior 2017

Organizator :
● Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży
Patronat :
● Burmistrz Miasta Chodzież.
● Burmistrz Miasta i Gminy Margonin.
● Burmistrz Miasta i Gminy Szamocin.
Współorganizatorzy :
● Dom Kultury w Margoninie
● Dom Kultury w Szamocinie
● Zarząd Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chodzieży
● Miejski Oddział WOPR w Chodzieży
Biuro Zawodów:
MOSiR Chodzież ul. Staszica 12
Tel. (67) 282 02 49 kom: 609 709 366
e-mail: biuro.sport@mosir-chodziez.pl
Cel Zawodów:
● Popularyzacja pływania na wodach otwartych
● Propagowanie rekreacji i aktywnego wypoczynku
Terminy Zawodów:
●
●
●
●

sobota
sobota
sobota
niedziela

01.07.2017
22.07.2017
05.08.2017
27.08.2017

Margonin
Chodzież
Szamocin
Chodzież

j. Margonińskie
j. Miejskie
j. Siekiera
j. Miejskie

godz.12.00
godz.12.00
godz.12.00
godz.12.00

Zapisy do poszczególnych zawodów odbywać się będą, w dniu zawodów w miejscu startu
od godziny 10:00
Pół godziny przed startem przyjmowanie zapisów zostaje zamknięte.
Szczegółowe programy poszczególnych zawodów wydaje bezpośredni miejscowy organizator.
Zawodnicy dostosowują się także do konkretnych regulaminów obowiązujących na
poszczególnych zawodach. Zawody odbędą się zgodnie z przepisami FINA, PZP (pływanie na
wodach otwartych) i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Dystanse zawodów:
Zawody w Szamocinie 5 sierpnia 2017 r. i w Chodzieży 27 sierpnia 2017 r. zostaną rozegrane na
dystansie około 1500 m.
Zawody w Margoninie 1 lipca 2017 r. oraz w Chodzieży 22 lipca 2017 r. dystans 3000m zaliczane
będą do Grand Prix Wielkopolski 2017 w pływaniu długodystansowym
Podczas tych zawodów odbędzie się również wyścig na dystansie 1500 m.
Zawodnicy startujący podczas tych zawodów na dystansie 1500 m zdobywają połowę punktów do
klasyfikacji Pucharu 4 Jezior 2017.
Uczestnictwo:
Warunkiem udziału w zawodach jest dokonanie pisemnego zgłoszenia na kartach przygotowanych
przez organizatora.
W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 13 lat .
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, w przypadku zawodników niepełnoletnich,
na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.
Przepisy techniczne:
1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP.
2. Minimalna temperatura wody 160 C.
3. Zawodnicy uczestniczący w zawodach mają prawo:
- Pokryć ciało warstwą substancji zabezpieczających ciało przed obniżeniem jego temperatury w
wodzie.
- Używać okularków wodoszczelnych, klipsów na nos i zatyczek do uszu.
- Wycofać się z zawodów na własną prośbę.
4. Zasady stosowania pianek.
a. Obowiązek startu w piankach gdy temperatura wody wynosi 16-18 stopni
b. Dopuszczona możliwość startu w piankach gdy temperatura wody wynosi 18-20 stopni
c. Zakaz startu w piankach gdy temperatura wody wynosi powyżej 20 stopni

5. Zawodnicy uczestniczący w zawodach nie mogą:
- Korzystać w czasie wyścigu ze sprzętu ułatwiającego pływanie.
- Korzystać z pomocy osób nie związanych z wyścigiem w czasie jego trwania.
6. Zawodnicy biorący udział w Pucharze 4 Jezior 2017 zobowiązani są do:
- Podporządkowania się decyzjom komisji sędziowskiej.
- Przestrzegania przepisów regulaminów poszczególnych edycji zawodów.
- Wpisania na widocznym miejscu numeru startowego.
- Przedstawienia podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań
do udziału w zawodach lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w
zawodach (podstawa prawna: rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 12.09.2001 r.
Dz.U. Nr 101, poz.1095).
- Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii bądź zapisu
wideo oraz udzieleni organizatorowi zgody na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na
wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności zamieszczanie i publikowanie na stronach
internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach, w przekazach telewizyjnych.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na
udział w zawodach.

Punktacja :
Prowadzona będzie jedna klasyfikacja generalna Pucharu 4 Jezior z poddziałem na kobiety i
mężczyzn. Punkty przyznawane będą według poniższej tabeli.
W Chodzieży i Margoninie zawodnicy startujący na dystansie 1,5 km zdobywają połowę punktów
(tabela dystans 1500m)
Podczas zawodów w Szamocinie i w Chodzieży, jezioro Miejskie (IV etap), zawody będą
rozgrywane tylko na jednym dystansie. Punkty w tych edycjach będą przyznawane według tabeli
dystansu 3000m.
Remisy rozstrzygane będą na korzyść zawodnika który ukończy na lepszym miejscu ostatnią
imprezę .
Do końcowej punktacji generalnej liczą się punkty zdobyte w trzech najlepszych startach.
Miejsce

dystans 3000m
Kobiet i Mężczyzn
1
200
2
190
3
180
4
170
5
160
6
150
7
140
8
130
9
120
10
110
11
100
12
90
13
80
14
70
15
60
16
50
17
40
18
30
19
20
20
10
21
1
Kolejne miejsca zdobywają 1 punkt

dystans 1500m
Kobiet i Mężczyzn
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
1

Bezpieczeństwo:
1. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialni są ratownicy WOPR
2. Trasy zawodów oznaczone zostaną wyraźnymi bojami. Przed startem do każdego biegu
trasa zostanie dokładnie omówiona przez sędziego zawodów
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.

Nagrody :
Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn całego cyklu Pucharu 4 Jezior 2017,
otrzymają puchar, dyplom oraz nagrody pieniężne w wysokości:
I miejsce – 600,00
II miejsce – 400,00
III miejsce – 300,00
Nagrody dla najlepszych zawodników z Chodzieży w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn całego
cyklu Pucharu 4 Jezior 2017 (osoba zameldowana na terenie miasta Chodzież)
I miejsce – 300,00
II miejsce – 200,00
III miejsce – 100,00
Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest obecność na ostatniej edycji zawodów. W razie
absencji zdobyta nagroda wręczona będzie kolejnemu zawodnikowi w klasyfikacji.
Wyniki i zdjęcia z zawodów opublikowane będą w prasie i telewizji regionalnej oraz na stronie
internetowej MOSiR: www.mosir-chodziez.pl
Postanowienia końcowe:
- Wszelkie kwestie sporne rozstrzygają w ramach swoich kompetencji komisja sędziowska oraz
organizator.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania zawodów ze względu na niesprzyjające
warunki atmosferyczne (burza, wysoka fala, temperatura wody poniżej 16 stopni C)
- Wszelkie uwagi należy kierować na adres: biuro.sport@mosir-chodziez.pl lub w sekretariacie
imprezy w dniu zawodów.

ZAPRASZAMY

