Regulamin XV Ogólnopolskich Mistrzostw Mazur
w P ywaniu D ugodystansowym
WILKASY 2018
PUCHAR POLSKI MASTERS
na 100-lecie Odzyskania Niepodleg ci
I. Miejsce i termin:
Zawody odb
si w niedziel , 29 lipca 2018 w Wilkasach, ul. Niegoci ska 3, na pla y gminnej
nad jeziorem Niegocin. Zostan one rozegrane w ramach Pucharu Polski Masters na 100-lecie
Odzyskania Niepodleg ci oraz IV edycji Pucharu Warmii i Mazur w P ywaniu
ugodystansowym na Wodach Otwartych.
II. Cel imprezy:
– popularyzacja p ywania d ugodystansowego,
– propagowanie formy aktywnego sp dzania czasu,
– promowanie bezpiecznych form korzystania z wód otwartych.
III. Organizatorzy:
– Gmina Gi ycko
– Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach
Wspó organizatorzy:
– 15 Gi ycka Brygada Zmechanizowana
– Stowarzyszenie P ywackie „Masters” Olsztyn
IV. Kategorie wiekowe i d ugo ci biegów:
– kategoria do 11 lat – dystans 200 m (start o godz. 11.00)
– kategoria 12-13 lat – dystans 500 m (start o godz. 11.20)
– kategoria 14-15 lat – dystans 1.500 m (start o godz. 11.40)
– kategoria 16-18 lat – dystans 2.950 m (start o godz. 12.45)
– kategoria 19-35 lat – dystans 2.950 m (start o godz. 12.45)
– kategoria powy ej 35 lat – dystans 2.950 m (start o godz. 12.45)
– kategoria s by mundurowe – dystans 2.950 m (start o godz. 12.45)
– kategoria open (osoby startuj ce w piankach) – dystans 2.950 m (start o godz. 12.45)
UWAGA: Obowi zuje elektroniczny pomiar czasu. Wszystkie trasy oznakowane b
bojami.
Nad bezpiecze stwem zawodników czuwaj ratownicy na odziach wios owych i motorowych
z obsad ratowników.
V. Przepisy techniczne:
Zawodnicy bior cy udzia w zawodach maj prawo:
1. pokry
cia o warstw
substancji zabezpieczaj cych przed obni eniem temperatury cia a
w wodzie,
2. u ywa okularów wodoszczelnych dla zabezpieczenia oczu przed dzia aniem wody oraz czepka,
3. wycofa si z zawodów podczas biegu na swoj pro
lub polecenie ratownika (s dziego) zawodów na
trasie.
Zawodnicy bior cy udzia w zawodach nie mog :
1. korzysta w czasie startu z pianek (nie dotyczy kategorii open), p etw, r kawic gumowych oraz innego
sprz tu p ywaj cego,

2. domaga si , aby w czasie wy cigu towarzyszy y im na odziach rodziny, trenerzy oraz inne postronne
osoby.
Zawodnicy zobowi zani s do:
1. podporz dkowania si decyzjom Komisji S dziowskiej, szczególnie w zakresie przestrzegania trasy
wy cigu (pod sankcj dyskwalifikacji),
2. podpisania w asnor cznie o wiadczenia stwierdzaj cego, e w wy cigu startuje si na w asn
odpowiedzialno i e nie b dzie si wnosi adnych pretensji do organizatorów w razie ewentualnego
uszczerbku na zdrowiu, wynik ego ze startu – dotyczy to osób doros ych,
3. dzieci i m odzie do 18. roku ycia zobowi zani s do dostarczenia pisemnej zgody rodziców na udzia
w zawodach i o wiadczenia o nie wnoszeniu pretensji do organizatorów zawodów w razie ewentualnego
uszczerbku na zdrowiu.
4. Podpisanie o wiadczenia o starcie równoznaczne jest z wyra eniem zgody na wykorzystanie wizerunku
zawodnika i jego danych osobowych na potrzeby organizatora.
VI. Zapisy dotycz ce osób startuj cych w piankach:
1. Prowadzona b dzie dla nich wy cznie klasyfikacja open z podzia em na kobiety i m czyzn.
2. Punktacja osób startuj cych w piankach:
– Suma punktów z wszystkich maratonów, w których dopuszczone jest startowanie w piankach,
– Nie przewidziano punktów dodatkowych (z uwagi na fakt, e nie w ka dym wy cigu pianki s
dozwolone).
3. Nie dopuszcza si mo liwo ci startowania na przemian – w piance lub bez. Zawodnik startuj cy w piance
dzie klasyfikowany TYLKO z zawodnikami p yn cymi w piankach.
4. Stroje nie certyfikowane przez FINA b
zaliczane do kategorii pianek.
VII. Uczestnictwo:
1. Zg oszenia do poszczególnych biegów b
przyjmowane poprzez platform internetow www.sporttiming.pl/pomiar-czasu/zapisy-online do 26 lipca 2018 oraz w dniu zawodów 29 lipca 2018 r. do godz.
10.30 w namiocie organizacyjnym.
2. Ze wzgl dów bezpiecze stwa i mo liwo ci techniczne liczba startuj cych w biegu g ównym jest
ograniczona. O przyj ciu decyduje kolejno zg osze .
3. Wszyscy zawodnicy musz posiada dowód osobisty lub inny dokument stwierdzaj cy to samo
uczestnika imprezy (uczniowie legitymacja szkolna).
4. Maksymalny czas trwania biegu g ównego (2.950 m) wynosi 1,5 h. Po tym okresie osoby bior ce udzia
w zawodach b
podejmowane na zabezpieczaj ce imprez odzie lub kierowane do brzegu.
VIII. Ubezpieczenie:
Organizator nie zapewnia uczestnikom na czas trwania zawodów ubezpieczenia od odpowiedzialno ci
cywilnej (OC) oraz nieszcz liwych wypadków (NW).
IX. Zasady finansowania:
1. Op ata startowa uczestników (dotyczy startuj cych na dystansie 2.950 metrów oprócz s b
mundurowych) wynosi 35,00 z przy p atno ci do 26 lipca (p atno wy cznie online) oraz 45,00 z przy
atno ci w dniu zawodów.
2. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
3. Organizatorzy ponosz koszty zwi zane z organizacj zawodów.
X. Nagrody:
1. W ka dej kategorii wiekowej za miejsca 1-3 b
wr czone puchary lub statuetki w klasyfikacji kobiet
i m czyzn.
2. Ka dy uczestnik, który uko czy bieg, otrzyma pami tkowy medal i koszulk promocyjn Gminy Gi ycko.
3. Organizator do y wszelkich stara , aby zwi kszy pul nagród dla startuj cych w imprezie.
XI. Biuro zawodów:
Biuro zawodów mie ci si b dzie w miejscu imprezy w namiocie organizatora w pobli u startu – czynne
od godz. 8.30 do zako czenia zawodów.
XII. Postanowienia ko cowe:
1. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do odwo ania zawodów w przypadku niesprzyjaj cych warunków
atmosferycznych (burza, du a fala, temperatura wody poni ej 18oC).
2. Wszelkie zapytania prosimy kierowa telefonicznie (Jolanta Maksymiuk – tel. 504 15-83-36) oraz za
po rednictwem poczty elektronicznej kierownik@parkwodnywilkasy.ugg.pl)

