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1. Cel imprezy
Popularyzacja  pływania  długodystansowego  na  wodach  otwartych  na  terenie  

Województwa Wielkopolskiego.

Propagowanie formy aktywnego spędzania czasu wolnego

Promowanie „bezpiecznej kąpieli”

2. Organizatorzy
Wielkopolski  Okręgowy  Związek  Pływacki,  Urząd  Marszałkowski  Województwa

Wielkopolskiego, Międzychodzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji sp. z o.o.

3. Program zawodów:

3.1. Miejsce:  Mierzyn  koło  Międzychodu  -  teren  domków  letniskowych  w  

Mierzynie.

3.2. Termin: 15.08.2015, start: godzina 12:00.

3.3. Zgłoszenia: w biurze zawodów w godzinach 10:00 – 11:30.

4. Dystans i kategorie wiekowe
4.1. Zawody odbędą się na dystansie 3000 metrów zgodnie z przepisami FINA.

4.2. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 13 lat. 

4.3. Warunkiem  startu  jest  złożenie  własnoręcznie  podpisanego  oświadczenia

o zdolności  do  udziału  w  zawodach.  W  przypadku  osób  niepełnoletnich

oświadczenie podpisane przez ustawowego pełnomocnika. 

4.4. W Godzinach 10:30 – 11:30 zostaną rozegrane również zawody dla dzieci.  
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Szczegółowe informacje u organizatora: MOSTiR Sp. z o.o. Tel. 957485471, 

biuro@mostir-miedzychod.pl.

5. Charakterystyka zawodów 
5.1. Limit czasu wynosi 1,5 godziny od startu. Zawodnicy znajdujący się po tym 

czasie w wodzie zakończą udział w wyścigu i nie zostaną sklasyfikowani.

6. Przepisy techniczne
6.1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP, dozwolone są

tylko stroje tekstylne.

6.2. Zawodnicy uczestniczący w Grand Prix mają prawo:

◦ pokryć  ciało  warstwą  substancji  zabezpieczających  przed  obniżeniem 

jego temperatury w wodzie;

◦ użyć okularków wodoszczelnych, klipsów na nos i zatyczek do uszu;

◦ wycofać się z zawodów na własną prośbę.

6.3. Zawodnicy biorący udział w Grand Prix Wielkopolski nie mogą:

◦ korzystać w czasie wyścigu ze sprzętu ułatwiającego pływanie;

◦ używać pianek;

◦ korzystać  z  pomocy  osób  niezwiązanych  z  wyścigiem  w  czasie  jego 

trwania.

6.4. Zawodnicy biorący udział w Grand Prix Wielkopolski zobowiązani są do:

◦ okazania dowodu tożsamości przy rejestracji;

◦ podpisania  własnoręcznie  oświadczenia  przygotowanego  przez 

organizatora,  w  którym  stwierdzają  swoją  zdolność  do  udziału 

w zawodach Grand Prix,  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;

◦ zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do dostarczenia pisemnej zgody 

rodziców  lub  opiekunów  prawnych  na  udział  w  zawodach  oraz 

oświadczenia  jak  dla  zawodników  pełnoletnich,  podpisanego  przez 

rodziców lub opiekunów prawnych;

◦ podporządkowania się decyzjom komisji sędziowskiej;

◦ przestrzegania regulaminu zawodów;
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◦ wpisania na widocznym miejscu numeru startowego.

6.5. Zawodnicy  pokonujący  trasę  w  sposób  niedozwolony  zostaną  

zdyskwalifikowani na wniosek Sędziego Głównego. W związku z tym 

zabrania się:

◦ utrudniania płynięcia innym zawodnikom poprzez ciągnięcie, odpychanie, 
wpływanie na plecy;

◦ chodzenia po dnie poza bojami wyznaczającymi linię startu i mety;

◦ kontaktu fizycznego z łodzią zabezpieczającą

6.6. Każdy  startujący  ma  prawo  wezwać  pomoc  lub  przerwać  wyścig  

sygnalizując ten fakt poprzez uniesienie wyprostowanej ręki nad głowę w  

pozycji „na plecach”.

7. Bezpieczeństwo
7.1. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialni są ratownicy WOPR.

7.2. Organizator  zapewnia  opiekę  medyczną  oraz  płetwonurka  podczas

zawodów.

7.3. Każdy  uczestnik  wyścigu  na  3000  m  jest  ubezpieczony  od  następstw

nieszczęśliwych wypadków.

8.  Nagrody
8.1. Zwycięzcy edycji Grand Prix w Mierzynie w kategorii open kobiet i mężczyzn

otrzymają puchary.

9. Postanowienia końcowe.
9.1. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Komisja Odwoławcza.

9.2. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, na

którym odbywać się będą zawody.

9.3. Projekt finansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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