
REGULAMIN ZAWODÓW PŁYWACKICH
NA JEZIORZE WOLSZTYŃSKIM W PŁYWANIU DŁUGODYSTANSOWYM

WYŚCIG GŁÓWNY – im. TADEUSZA MAZURA
GRAND PRIX WIELKOPOLSKI W PŁYWANIU DŁUGODYSTANSOWYM 2015

WOLSZTYN 5.07.2015

1. ORGANIZATOR:
-    Urząd Miejski w Wolsztynie
-    MOSiR Wolsztyn
-    Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
-    Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki 

2. BIURO ZAWODÓW:
MOSiR Wolsztyn, ul. Bohaterów Bielnika 30
tel. 68 384 36 63
e-mail: mosir@wolsztyn.pl; www: www.mosir.wolsztyn.pl;

3. CEL ZAWODÓW:
− Popularyzacja pływania na wodach otwartych
− Propagowanie rekreacji i aktywnego wypoczynku

4. PROGRAM ZAWODÓW:
-    Termin: 5 lipca 2015,
-    Miejsce: Park Miejski, Amfiteatr, Plaża, Jez. Wolsztyńskie
-    Godzina:        13.00 – 14.30 – sekretariat, zapisy i weryfikacja
-    Start:      
13.30 – WYŚCIGI REKREACYJNE (ok. od 100m do 1000m),

• ok. 100m – dla początkujących (rocznik 2007-2005)
• ok. 200m – dla szkół podstawowych (rocznik 2002-2004)
• ok. 400m – dla szkół gimnazjalnych (rocznik 1999-2001)
• ok. 1000m (plaża - wyspa – plaża) 

15.00 -  WYŚCIG GŁÓWNY (3000 m).
-    Kategorie: Klasyfikacja generalna:
1) -  kobiety 
2) - mężczyźni

                       Klasyfikacja Masters:
1) - 25 – 34 lat
2) - 35 – 44 lat
3) - 45 – 54 lat
4) - 55 – 64 lat
5) - 64 – 74 lat 
6) - 75 – 84 lat
7) i dalej co 10 lat

1) Cykl Grand Prix Wielkopolski obejmuję klasyfikację OPEN kobiet i mężczyzn 
2) Do klasyfikacji końcowej zaliczone zostanie pięć najlepszych startów każdego uczestnika
3) Nagrody zgodnie z regulaminem poszczególnych edycji zapewnia organizator
4) Nagroda za kwalifikacje generalną Grand Prix zapewnia WOZP
5) Limit czasu wynosi 1,5 godziny od startu. Zawodnicy znajdujący się po tym czasie w wodzie zakończą udział w 

wyścigu i nie zostaną sklasyfikowani.

5.   NAGRODY:
-    Zwycięzcy kategorii generalnych (miejsca 1 – 3) : puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe.
-    Zwycięzcy w kategorii wiekowych: statuetki, upominki.
-    Zwycięzcy w biegach rekreacyjnych: pamiątkowe medale, dyplomy, upominki;

http://www.mosir.wolsztyn.pl/
mailto:mosir@wolsztyn.pl


 6. BEZPIECZEŃSTWO:
-    wszystkie trasy oznakowane bojami,
-    opieka medyczna podczas zawodów,
-    bezpieczeństwo zapewniają:
    *   Wolsztyńska sekcja WOPR,
    *    KPP Wolsztyn,
    *    PSP Wolsztyn
    *    SP ZOZ Wolsztyn
    *    Wolsztyński Klub Żeglarski,

 
7. PRZEPISY TECHNICZNE:

-    zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP,
-    zawodnicy uczestniczący w zawodach mają prawo:
    *    do startu na jednym wybranym dystansie, 
    *    pokryć ciało warstwą substancji zabezpieczającej,
    *    używać okularów wodoszczelnych, klipsów na nos i zatyczek do uszu,
    *    wycofać się z zawodów na własną prośbę;
-    zawodnikom uczestniczącym w zawodach nie wolno:
    *    korzystać ze sprzętu ułatwiającego pływanie,
    *    używać pianek,
    *    korzystać z pomocy osób nie związanych z wyścigiem.
-    obowiązki zawodników:
    *    okazanie dowodu tożsamości przy rejestracji,
    *    podporządkowanie się decyzjom komisji sędziowskiej,
    *    wpisanie numeru startowego,
    *    weryfikacja badań lekarskich,
    * zawodnicy pełnoletni-podpisanie własnoręcznie przygotowanego przez organizatora    
oświadczenia,
   *  zawodnicy  niepełnoletni-podpisanie  przez  prawnego  opiekuna  pisemnej  zgody  i  oświadczenia 
        przygotowanego przez organizatora;

8.    ZASADY FINANSOWANIA:
-    wszelkie koszty związane z organizacją zawodów ponoszą organizatorzy,
-    nagrody i wyróżnienia w/g punktu 5;

9. 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 18 stopni C),
- wszelkie uwagi należy kierować na adres: mosir@wolsztyn.pl lub w  sekretariacie imprezy w dniu zawodów,
- niniejszy regulamin dostępny jest na stronie: www.mosir.wolsztyn.pl oraz w dniu zawodów w sekretariacie;
- wszelkie kwestie sporne nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator w porozumieniu z sędziami;

Projekt finansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
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