REGULAMIN
ZA W OD Ó W W P ŁY W A N IU D ŁU G OD Y ST A NS O WY M W WO D A C H OT WA R TY C H
O B ŁĘ K I TNĄ W ST Ę GĘ O STR O WA L ED N IC K I EG O
Otwarta impreza sportowo rekreacyjna
CEL IMPREZY

o
o
o
o
o

Popularyzacja sportu pływackiego wśród dzieci, młodzieŜy i dorosłych jako aktywnej formy rekreacji.
Uczestnictwo w sportowej rywalizacji fair play.
Zachęcanie do rekreacji w gronie rodziny i wspólnego uczestnictwa w zawodach.
UmoŜliwienie niepełnosprawnym udziału w imprezach integracyjnych.
PrzybliŜenie uczestnikom zawodów miejsca panowania pierwszych władców Polski

ORGANIZATOR I GOSPODARZ ZAWODÓW

o Urząd Gminy Łubowo
o Dyrektor zawodów - Irena Wójcik
WSPÓŁORGANIZATORZY

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Sportu i Turystyki,
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie,
Oddział Powiatowy ZOSP RP w Gnieźnie,
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu,
Wielkopolskie Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan,
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Turystyki „CHROBRY” w Gnieźnie,
Gminny Klub Sportowy PIAST w Łubowie,
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lednogórze.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

o Niedziela, 19 lipca 2009r
o Ostrów Lednicki, Mały Skansen, Dziekanowice
PROGRAM ZAWODÓW

o Biuro zawodów czynne od godz.:

08:00

17:00

o Rejestracja zawodników i potwierdzanie zgłoszeń do godz.:

11:30

o Konkurencja 200 m dow. dla sponsorów i gości organizatorów

11:30

o Otwarcie zawodów:

11:50

o Wyścig 1.

200 m stylem dow.

o Wyścig 2.

500 m stylem klasycznym, otwarty

o Wyścig 3.

200 m stylem dow.

o Wyścig 4.

3000 m stylem dow., otwarty

o Wyścig 5.

1500 m stylem dow.

o Wyścig 6.

1500 m stylem dow.

o Wyścig 7.

2×200 m stylem dow.

o Wyścig 8.

4×200 m stylem dow., otwarty

Adepci pływania, od 9 do 17 lat

TOR 3.

12:00

śabka, od 12 lat

TOR 1.

12:00

Seniorzy, od 60 lat

TOR 4.

12:05

Puchar, od 13 lat

TOR 2.

12:30

MłodzieŜowy, od 12 do 24 lat

TOR 1.

12:30

Masters, od 25 lat

TOR 1.

13:30

Sztafeta rodzinna, od 9 do 17 lat

TOR 3.

14:00

Sztafeta koedukacyjna, od 9 lat

TOR 3.i 4.

14:30

o Uwaga: Tor pływacki 1. znajduje się z lewej strony przeprawy promowej patrząc w kierunku wyspy,
Tor 2., Tor 3. i Tor 4. z prawej strony.
UCZESTNICTWO

o
o



o
o

Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZP,
Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:
poprawnie i kompletnie wypełniony formularz zgłoszenia,
okazanie przy rejestracji dokumentu toŜsamości ze zdjęciem,
dokonanie opłaty startowej.
KaŜdy uczestnik ma prawo do startu w jednym wyścigu indywidualnym oraz w jednej ze sztafet
Uczestnicy zawodów nie mogą uŜywać sprzętu ułatwiającego pływanie.

o Minimalny wiek uczestnika zawodów 9 lat, na dystansie 500 m i 1500 m 12 lat, oraz na dystansie 3000 m 13 lat.
o Zawodnik niepełnoletni startuje za pisemną zgodą rodziców lub opiekuna prawnego jeśli to moŜliwe, obecnego podczas zawodów.
o O przynaleŜności do określonej grupy wiekowej decyduje rok urodzenia uczestnika.
o W sztafecie rodzinnej startuje jeden z rodziców z dzieckiem. O zwycięstwie decyduje czas zespołu,
o Sztafetę koedukacyjną wystawić moŜe np.: Klub, Szkoła, Gazeta., lub ad hoc dowolni zawodnicy. Skład sztafety: 2 męŜczyzn oraz 2 kobiety.
 Rozstawienie zawodników w sztafecie dowolna. Zawodnicy płyną w kolejności zapisanej w zgłoszeniu.
o Wszyscy zawodnicy przed startem muszą poddać się badaniu lekarskiemu.
o Klasyfikacja oddzielna dla kobiet i męŜczyzn
o Na pokonanie dystansu 1500 m limit czasu wynosi 1 godzinę.
o Na pokonanie dystansu 3000 m limit czasu wynosi 1,5 godziny.
o Ubezpieczenie we własnym zakresie.
KONKURENCJE
Tor 3. Dystans 200 m dow. Z wyspy w kierunku lądu.
Start w wodzie, meta na linii brzegowej jeziora

WYŚCIG 1. ADEPCI PŁYWANIA
W trzech grupach wiekowych.

GRUPA 1.

9lat do 11 lat; 2000, 1999, 1998

GRUPA 2.

12lat do 14 lat; 1997, 1996, 1995

GRUPA 3.

15lat do 17 lat; 1994, 1993, 1992

WYŚCIG 2. śABKA, otwarty

Tor 1. Dystans 500 m klasycznym kurs po prostokącie oznaczony bojami.
Start w wodzie, meta na linii brzegowej jeziora

WYŚCIG 3. SENIORZY

Tor 4. Dystans 200 m dow. Start z wyspy w kierunku lądu.
Meta na linii brzegowej jeziora toru 2.

W grupie wiekowej.

od 60 lat; 1949

WYŚCIG 4. PUCHAR, otwarty

Tor 2. Dystans 3000 m dow., kurs po prostokącie oznaczony bojami.
Start w wodzie, meta na linii brzegowej jeziora

WYŚCIG 5. MŁODZIEśOWY

Tor 1. Dystans 1500 m dow, kurs po prostokącie oznaczony bojami.
Start w wodzie, meta na linii brzegowej jeziora

W grupie wiekowej.

12lat do 24lat; 1997 do 1985

WYŚCIG 6. MASTERS

Tor 1. Dystans 1500 m dow, kurs po prostokącie oznaczony bojami.
Start w wodzie, meta na linii brzegowej jeziora

W grupach wiekowych co 10 lat.

GRUPA 1.

25lat do 34lat; 1984 do 1975

GRUPA 2.

35lat do 44lat; 1974 do 1965

GRUPA 3.

45lat do 54lat; 1964 do 1955

GRUPA 4.

55lat do 64lat; 1954 do 1945

GRUPA 5.

65lat do 74lat; 1944 do 1935

GRUPA 6.

75lat do 84lat; 1934 do 1925
Tor 3. Dystans 2×200 m dow. Z lądu na wyspę. Powrót w kierunku lądu.
Start w wodzie, meta na linii brzegowej jeziora

WYŚCIG 7. SZTAFETA RODZINNA
Płynie jeden z rodziców z dzieckiem

GRUPA 1.

9lat do 11 lat; 2000, 1999, 1998

Sztafeta bez podziału na płeć.

GRUPA 2.

12lat do 14 lat; 1997, 1996, 1995

W trzech grupach wiekowych.

GRUPA 3.

15lat do 17 lat; 1994, 1993, 1992

WYŚCIG 8. SZTAFETA KOEDUKACYJNA, otwarty

Tor 3.i Tor 4. Dystans 4×200 m dow. Z lądu na wyspę. Powrót w kierunku
mety toru 2. Start w wodzie, meta na linii brzegowej jeziora toru 2.

Skład sztafety: 2 zawodników, 2 zawodniczki
ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW

o e-mail: sport@Lubowo.pl
o tel.: +48 061 427 59 26
o fax: +48 061 427 58 58
o listownie, przesłać pocztą pod adres:
 IRENA WÓJCIK, URZĄD GMINY ŁUBOWO, 62–260 Łubowo
 w terminie do 17 lipca / decyduje data otrzymania przesyłki przez organizatora /
o W dniu zawodów do godziny 11:30!
o Jedynie poprawnie i kompletnie wypełniony formularz jest podstawą do rejestracji w zawodach.
o Dodatkowych informacji dotyczących zawodów udziela Irena Wójcik tel. 061 427 59 26.
o Formularze zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Łubowo. www.Lubowo.pl

ZASADY FINANSOWANIA

o Organizatorzy ponoszą koszty związane z organizacją zawodów.
o Koszty przejazdów, zakwaterowania i wyŜywienia pokrywają uczestnicy zawodów.
o Za zgłoszenia przesłane w terminie do dnia 17.07.2009r opłata wynosi 10 zł. Po tym terminie 20 zł.
o Opłata startowa płatna w dniu zawodów.
o W przypadku rezygnacji z zawodów opłata startowa nie podlega zwrotowi!
o Z opłaty startowej zwolnieni są uczestnicy Wyścigu 1., oraz osoby które ukończyły 60 lat.
NAGRODY

o
o
o
o
o
o

W wyścigu 3.,za 1. miejsce upominek oraz za 1, 2 i 3 miejsce puchary.
W wyścigu 4., za 1, 2 i 3 miejsce upominki oraz puchary.
W pozostałych wyścigach za zdobycie 1. miejsca upominek.
Ponadto kaŜdy uczestnik, który ukończył wyścig bierze udział w losowaniu nagród.
Zwycięzcy poszczególnych wyścigów nie biorą udziału w losowaniu nagród
Upominek dla najmłodszego i najstarszego zawodnika.

BEZPIECZEŃSTWO

o Nad bezpieczeństwem pływających czuwać będą ratownicy WOPR oraz płetwonurkowie.
o Patrol WOPR ma prawo do usunięcia z wody zawodnika który przekroczył limit czasu
 oraz gdy zachodzi obawa o bezpieczeństwo pływającego.
o Szczegółowe omówienie trasy i zasad bezpieczeństwa przedstawią kierownicy
 poszczególnych wyścigów na odprawie technicznej 15 min przed startem.
o Tory pływackie oznaczono bojami oraz linami basenowymi.
o Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów oraz do nagłej interwencji medycznej ambulans Pogotowia Ratunkowego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

o Komisję sędziowską powołuje organizator.
o Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub skrócenia dystansu w przypadku:
 niesprzyjających warunków atmosferycznych i temperatury poniŜej 160C.
o W sprawach nie określonych regulaminem oraz innymi przepisami decyzje podejmuje wg
 kompetencji: Dyrektor Zawodów lub Sędzia Główny.
o Organizator ma prawo do wykluczenia z zawodów, osoby które naruszyły postanowienia
 niniejszego regulaminu lub złamały zasady fair play.
o Prawo interpretacji niniejszego regulaminu naleŜy wyłącznie do organizatorów.
o Napoje i przekąska będą do dyspozycji zawodników po zakończeniu wyścigu.
o Imprezie towarzyszyć będzie festyn oraz Jarmark Wiejski od godz.11:00 do godz. 17:00

Otwarta impreza sportowo rekreacyjna przygotowana bona fide, zgodnie z najlepszą wiedzą organizatorów i z naleŜytą
starannością. Oświadczamy równieŜ, iŜ dołoŜyliśmy wszelkich starań w celu zapewnienia bezpiecznego i sprawnego
przeprowadzenia zawodów. JednakŜe nie gwarantujemy, Ŝe program zawodów oraz imprezy towarzyszące zaspokoją
wszystkie wymagania i oczekiwania uczestników zawodów. Start w niniejszej imprezie nie daje jakichkolwiek podstaw do
występowania z roszczeniami względem organizatorów.

Opracował i złoŜył: Tadeusz Zwierzyński dla Urzędu Gminy Łubowo organizatora długodystansowych zawodów pływackich

