
REGULAMIN ZAWODÓW

PŁYWANIEM

POMAGAMY!

PÓŁMARATON PŁYWACKI

DLA UKRAINY!

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
20.08.2022 r.
Poznań - jezioro Strzeszynskie, plaża przy kąpielisku miejskim

ORGANIZATOR
Wojtek Kosiedowski
Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku
Miasto Poznań

CEL
Zbiórka środków na odbudowę basenu w Charkowie.
Popularyzacja pływania długodystansowego.
Promowanie bezpiecznych form korzystania z wód otwartych i aktywnego spędzania czasu.

PARTNERZY I SPONSORZY
Miasto Poznań
Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ratownictwo Wodne Sp. z o.o.
Auto Compol S.A.
Foxter Sport
DALPO

KIEROWNICTWO ZAWODÓW
Komisja sędziów Polskiego Związku Pływackiego

KATEGORIE WIEKOWE, DYSTANSE W WYŚCIGACH INDYWIDUALNYCH
Dystans 5 000 m – 4 okrążenia
Dystans 1250 m - 1 okrążenie
Kategorie wiekowe: < 30 lat, 31-50, >51.
Klasyfikacja Open - jeden zwycięzca K i M.
Kierunek trasy prawoskrętny. Boje na trasie zawodnicy omijają prawym ramieniem.
Ostateczny kształt rasy zostanie potwierdzony na odprawie zawodników przed startem.

KATEGORIE WIEKOWE, DYSTANSE W WYŚCIGACH SZTAFETOWYCH
Dystans: 3x 1250 m



Klasyfikacja Open
Zespół sztafetowy składa się z 3 zawodników (minimum jedna kobieta), układ sztafety jest
dowolny. Pierwsi zawodnicy z każdego zespołu sztafetowego biorącego udział w wyścigu
startują wspólnie z miejsca startu (platformy startowej lub z wody).
Każdy z członków sztafety ma do przepłynięcia dystans 1250m, następny zawodnik może
wystartować dopiero po ukończeniu odcinka przez poprzedniego zawodnika.
O kolejności decyduje pozycja na mecie ostatniego zawodnika.
Jeśli którykolwiek z zawodników nie ukończy wyścigu lub otrzyma czerwoną kartkę, cała
sztafeta zostaje zdyskwalifikowana.

LIMITY CZASU I ZAWODNIKÓW:
5000m - 150 minut / 100 osób
1250m - 45 minut / 150 osób
3x 1250m - 75 minut / 90 osób (30 sztafet)
konkurencja specjalna:
wyścig australijski lub
sztafeta rodzinna 2x100m - rodzic i dziecko
/ 50 osób - w zależności od zainteresowania

HARMONOGRAM
g. 10:00 - otwarcie miasteczka zawodów i biura zawodów
g. 11:00 - oficjalne otwarcie zawodów
g. 11:10 - połączenie live ze szkołą w Charkowie
g. 11:30 - start 3x1250m sztafety mieszane (do 12:45)
g. 13:00 - start 1250m K i M (do 13:45)
g. 14:00 - start 5000m K i M (do 16:30)
g. 14:30 - konkurencja specjalna
g. 15:00 - dekoracja zwycięzców sztafet i 1250m
g. 16:30 - dekoracja zwycięzców 5000m
g. 17:00 - losowanie nagród i zakończenie zawodów

TRASA (projekt, prawoskrętna)



ZABEZPIECZENIE
Nad zabezpieczeniem uczestników czuwać będzie profesjonalna drużyna ratownicza i
medyczna. Organizator posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

PRZEPISY TECHNICZNE
Zawody odbywają w oparciu o przepisy FINA i  Polskiego Związku Pływackiego.
Zawodnik ma prawo startu w jednej konkurencji indywidualnie oraz w sztafecie.
Pomiar czasu ręczny.
Temperatura wody ok 22°C.
Pływy brak/prąd nieznaczny
Woda przebadana przez SANEPID, zdatna do kąpieli.
Zawodnicy mogą startować w strojach certyfikowanych przez FINA.
W przypadku temperatury wody poniżej 20 stopni Celsjusza zawodnicy mogą startować w
piankach. Start w piankach zgodny z przepisami FINA (poniżej 18 st.C obowiązkowo, 18-20
st.C dobrowolnie, powyżej 20 st.C zabronione - chyba, że Sędzia główny zadecyduje
inaczej.
Zawodnicy startujący na dystansie 5000 mogą korzystać z platformy na karmienie i posiadać
opiekuna, który odpowiedzialny będzie za żywienie zawodnika.

ZAKWATEROWANIE
Rezerwacja zakwaterowania odbywa się we własnym zakresie przez poszczególnych
zawodników/kluby.

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
Każdy zawodnik dokonuje zgłoszenia indywidualnie (lub przez opiekuna prawnego).
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem ważności badań lekarskich
zawodnika na czas trwania zawodów.
Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem stronę
https://foxter-sport.pl/plywaniem-pomagamy!---polmaraton-plywacki-dla-ukrainy-2022 przez
osobę uprawnioną – Administratora z ramienia podmiotu zgłaszającego.

Zgłoszeń on-line należy dokonywać w terminie od dnia 01.08.2022 g. 00:00 do dnia
19.08.2022 g. 22:00.W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy zostali
zgłoszeni w terminie. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się dodatkowe
zgłoszenia zawodników nie później niż 2 h przed startem danej konkurencji.
Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana na stronie FB wydarzenia 24 godziny
przed rozpoczęciem zawodów.
Lista startowa zostanie opublikowana w dniu 20 sierpnia 2022 r.
Warunkiem wpisania zawodnika na listę zgłoszonych zawodników i na listę startową są
akceptacja niniejszego Regulaminu, podpisanie zgody dotyczące przetwarzania
danych osobowych oraz oświadczenie udziału w zawodach na własną
odpowiedzialność. Każdy zawodnik zobowiązany jest odebrać pakiet startowy co
najmniej 60 minut przed startem konkurencji. Warunkiem odebrania pakietu startowego
jest dostarczenie prawidłowo wypełnionych zgód i oświadczeń (papierowo i w oryginale).

https://foxter-sport.pl/plywaniem-pomagamy!---polmaraton-plywacki-dla-ukrainy-2022


Powyższe zgody stanowią załącznik do Regulaminu i należy je przekazać do biura zawodów
osobiście.
Minimalny wiek zawodnika to:
16 lat w konkurencji 5000m
14 lat w konkurencji 1250m
14 lat w konkurencji sztafeta 3 x 1250m

NAGRODY
W związku z pomocowym charakterem zawodów na rzecz Ukrainy organizator ogranicza
nagradzanie zawodników przekierowując wsparcie bezpośrednio na odbudowę basenu w
Charkowie. W miarę możliwości najszybsi/wszyscy zawodnicy otrzymają nagrody
ufundowane przez sponsorów. Zawodnicy otrzymają dyplomy za poszczególne miejsca oraz
dyplomy uczestnictwa. Istnieje możliwość zakupu pamiątki z zawodów. Nagrody
ufundowane przez Sponsorów zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników.

OPŁATA STARTOWA
Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne. Zachęcamy jednak do bezpośredniego wsparcia
celu imprezy poprzez wpłatę darowizny na stronie zrzutka.pl: https://zrzutka.pl/z9kzke

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Kierownik zawodów, który jest
jednocześnie przewodniczącym Komisji Odwoławczej.
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt telefoniczny: 601 170 818
Biuro zawodów usytuowane będzie nad jeziorem Maltańskim, przy kąpielisku miejskim, przy
plaży czynne w dniu 20.08. od 9:30 do 18:00.
W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów w jeziorze Maltańskim zawody
odbędą się na jeziorze Strzeszyńskim - przy kąpielisku miejskim.
Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie pod warunkiem poinformowania
zawodników o tych zmianach najpóźniej podczas odprawy technicznej przed startem
zawodów. Interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator nie odpowiada za
rzeczy pozostawione na terenie obiektu, na którym odbywać się będą zawody. W sprawach
nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu, rozstrzyga Organizator.

https://zrzutka.pl/z9kzke?fbclid=IwAR3C2SIMNM_g2n-K7bqv_547VATiLNGGMr1p7VXaZVF0EwJFKqWaC26gk_Y

