KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
I NOCNY CHARYTATYWNY MARATON PŁYWACKI
KROSNO, 30/31 maj 2015
/REGULAMIN/
ORGANIZATOR:
Klub Pływacki Masters Krosno
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Zespół Krytych Pływalni w Krośnie
Klub Uczelniany AZS PWSZ Krosno
Urząd Miasta Krosna
Gmina Wojaszówka

PATRONAT MEDIALNY:

CELE IMPREZY:
•
pomoc potrzebującym, zwłaszcza chorym i cierpiącym dzieciom, często oczekującym na
skomplikowane operacje medyczne (zorganizowanie zbiórki pieniężnej dla 6-letniego Maciusia Huczwy z
Odrzykonia k/Krosna)
•
promocja zdrowego trybu życia popularyzacja sportu a w szczególności pływania;
•
promocja miasta Krosna (ustanowienie rekordu Krosna w długości przepłyniętego dystansu
podczas jednej nocy);
•
promocja lokalnych firm i zakładów pracy (znalezienie sponsorów, którzy w zamian za reklamę
podczas promocji imprezy, wpłacą środki pieniężne na subkonto potrzebującej osoby);
•
integracja społeczności lokalnej oraz kształtowanie postaw społecznych poprzez chęć pomocy
drugiemu człowiekowi;
SPONSORZY:

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
Noc z 30/31 maj 2015 (sobota/niedziela), godz. 20.00 – 06.00,
Zespół Krytych Pływalni w Krośnie, ul Wojska Polskiego 45a

DANE TECHNICZNE PŁYWALNI:
Niecka pływalni 25 m - 6 torów, temp. wody 27 st. C
PROGRAM ZAWODÓW:
godzina 20.00-21.00 – dzieci najmłodsze (szkoła podstawowa);
godzina 21.00-24.00 – młodzież szkolna (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia)
godzina 24.00-06.00 – dorośli (uczestnicy pełnoletni)
/godziny dla poszczególnych grup wiekowych mogą ulec zmianie ze względu na liczbę zgłoszeń w danej
kat. wiekowej/
WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA, WPISOWE:
•
w maratonie mogą wziąć udział zarówno dzieci jak i dorośli uczestnicy;
•
zapisy rozpoczną się w dniu 1 maja 2015 a zakończą w dniu 15 maja 2015, organizator w
przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń (ze względu na ograniczoną liczbę miejsc) zastrzega sobie
możliwość ich wcześniejszego zakończenia;
•
o kwalifikacji do zawodów decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń;
•
uczestnictwo w imprezie jest możliwe po przesłaniu wypełnionej karty zgłoszeń wraz z
potwierdzeniem dokonania przelewu opłaty startowej na adres masters@masters.krosoft.pl (przesłanie
zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu);
•
karta zgłoszeń dostępna na stronie internetowej http://www.masters.krosoft.pl w zakładce pliki,
lub bezpośrednio pod linkiem karta zgłoszeń;
•
koszt uczestnictwa (opłata startowa) - wpisowe 15 pln/osobę, płatne na rachunek bankowy:
Klub Pływacki Masters Krosno, ul. Sportowa 8, 38-400 Krosno
nr 98 8642 1083 2002 8327 1467 0001
z dopiskiem „Nocny Maraton Pływacki”
•
uczestnik zakwalifikowany do zawodów, otrzyma informację o przybliżonej godzinie udziału w
imprezie, którą zobowiązuje się zaakceptować (organizator może zmienić indywidualną godzinę startu na
uzasadniony wniosek zawodnika wyłącznie w przypadku wolnych miejsc)
•
zawodnik powinien zgłosić swoją obecność w biurze zawodów min. 30 min. przed planowanym
startem.
•
w przypadku nieobecności lub nie stawienia się zawodnika, opłata startowa nie podlega zwrotowi;
•
każdy uczestnik zobowiązany jest wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia – w/w dokument
dostępny na stronie http://www.masters.krosoft.pl w dziale pliki lub bezpośrednio pod linkiem
oświadczenie o stanie zdrowia ;
•
oświadczenie o stanie zdrowia wypełnia osoba pełnoletnia, w przypadku zawodników
niepełnoletnich, oświadczenie wypełnia rodzic bądź opiekun;
•
oświadczenie należy złożyć w biurze zawodów bezpośrednio przed zawodami, osoby pełnoletnie,
rodzice bądź opiekunowie mogą wypełnić je na miejscu.
PRZEBIEG IMPREZY (REGULAMIN ZACHOWANIA ZAWODNIKA NA TORZE) :
•
podczas zawodów na pływalni właściwej mogą znajdować się jedynie osoby w strojach sportowych
i klapkach (jedyny wyjątek stanowią, przedstawiciele mediów oraz goście VIP);
•
zawodnik wchodząc do wody, powinien być wyposażony w strój pływacki, czepek oraz okulary, nie
dopuszcza się używania płetw, łapek pływackich i innych elementów wspomagających;
•
start zawodnika następuje z głębokiej wody, przy słupku startowym;
•
na torze może jednocześnie znajdować się (pływać) maksymalnie 2 osoby zgłoszone do udziału
indywidualnie;
•
w przypadku zgłoszenia grup zorganizowanych (klubów, szkółek pływackich, itp.) płynących

drużynowo, dopuszcza się przebywanie na torze jednocześnie większej liczby osób;
•
w przypadku dużej liczby zgłoszeń chętnych do udziału w zawodach, wprowadza się limity
czasowe, gdzie maksymalny czas przebywania zawodnika w wodzie wynosi 2 godziny;
•
przepłynięty dystans liczy się w momencie opuszczenia toru i wyjścia pływaka/pływaczki z wody
(nie ma możliwości wyjścia z wody a następnie ponownego powrotu na tor i kontynuacji wyścigu);
•
przerwy w pływaniu (chwilowe zatrzymanie zawodnika) są dopuszczalne jedynie w celu
poprawienia okularów, czepka, itp. a także na uzupełnienie płynów;
•
zawodnicy pływają wyłącznie prawą stroną toru (z wyjątkiem manewru wyprzedzania);
•
wyprzedzanie na torze jest możliwe przez opłynięcie zawodnika lewą stroną toru (zawodnik
wyprzedzany nie utrudnia manewru zawodnikowi wyprzedzającemu);
•
niepodporządkowanie się do w/w regulaminu skutkuje usunięciem zawodnika z wody na wniosek
organizatora lub sędziego zawodów;
•
sędzia główny ma prawo przerwać udział zawodnika w przypadku stwierdzenia osłabienia
fizycznego, zagrażającego jego zdrowiu;
KLASYFIKACJA :
•
wszystkie długości przepłynięte przez zawodników będą zsumowane do wyniku końcowego, który
ustanowi I-szy rekord Krosna w długości przepłyniętego dystansu w ciągu jednej nocy;
•
klasyfikacja indywidualna będzie prowadzona wyłącznie informacyjnie;
NAGRODY:
•
medal okolicznościowy (za przepłynięty dystans minimum 2500 m);
•
kubek okolicznościowy (pozostali uczestnicy, którzy nie uzyskali wymaganego minimum do
otrzymania medalu)
•
każdy uczestnik otrzyma imienny dyplom za udział z informacją o pokonanym dystansie;
•
dla każdego uczestnika przewidziana jest ciepła kawa/herbata i przekąska.
•
organizator może przyznać pamiątkowy medal dla uczestnika, który nie uzyskał wymaganego
minimum ale włożył nieoceniony wkład w organizację imprezy;
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
•
organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez uczestników w
szatniach oraz na terenie pływalni;
•
organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki;
•
uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do celów
organizacyjnych I Nocnego Charytatywnego Maratonu Pływackiego.
•
uczestnik akceptując niniejszy regulamin, wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć lub
filmów (prasa, telewizja, internet), przedstawiających go jako uczestnika I Nocnego Charytatywnego
Maratonu Pływackiego w sposób nie naruszający jego prywatności i godności;
•
prawo interpretacji regulaminu przysługuje organizatorowi, w sytuacjach spornych ostateczna
decyzja należy do organizatora;
•
biuro zawodów czynne od godz. 19.30
•
szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 783 894 484
ZAKOŃCZENIE:
•
impreza zakończy się w momencie braku zawodników chętnych do pływania, nie później jednak
niż o godzinie 06.00 dnia 31 maja 2015 (niedziela).

