KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
GRAND PRIX WIELKOPOLSKI 2017
W PŁYWANIU DŁUGODYSTANSOWYM NA WODACH OTWARTYCH
LEDNOGÓRA 2017
1.

Cel imprezy
1.1

Rozwój kultury fizycznej i sportu

1.2

Propagowanie aktywnego wypoczynku

1.3

Krzewienie inicjatyw społecznych

1.4

Współdziałanie członków społeczności lokalnej

1.5

Promocja gminy

1.6

Wypoczynek na łonie natury w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

2. Organizatorzy :
2.1

Urząd Gminy Łubowo

2.2

Dyrektor Zawodów – p. Irena Wójcik

3. Współorganizatorzy
3.1

Muzeum I Piastów na Lednicy

3.2

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Sportu i Turystyki

3.3

Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki

3.4

WOPR Lednogóra

3.5

Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Poznań

4. Miejsce i termin zawodów
4.1

Miejsce: Muzeum Pierwszych Piastów – jezioro Lednickie (Mały skansen)

4.2

Termin : 23.07.2017

5. Harmonogram zawodów
5.1

Rejestracja zawodników:

w godzinach 9.00 -11.30

5.2

Otwarcie zawodów:

godzina 12.00

5.3

Start Grand Prix Wielkopolski:

godzina 12,30

6. Dystans i trasa
6.1

Dystans 3000 metrów

6.2

Numer wyścigu 5

6.3

Miejsce rozgrywania wyścigu – tor nr 2 zgodnie z regulaminem organizatora

7. Charakterystyka zawodów
7.1

Start odbywa się z wody na linii: krawędź pomostu boja kierunkowa

7.2

Meta wyścigu to przecięcie linii pomiędzy bojami w miejscu wyznaczonym przez
organizatora.

7.3

Trasa wyścigu oznaczona będzie bojami tworzącymi prostokąt

7.4

Trasa wyścigu będzie lewoskrętna to oznacza że zawodnicy każdą boję omijają lewym
ramieniem

8. Informacje techniczne:
8.1

Pomiar czasu ręczny

8.2

Zawodnicy nie mogą korzystać z karmienia i picia podczas zawodów

8.3

Limit czasu wynosi 1,5 godziny od startu. Zawodnicy znajdujący się po tym czasie w
wodzie kończą udział w wyścigu i nie zostaną sklasyfikowani

8.4

Zawodnicy uczestniczący w zawodach mają prawo :


Pokryć ciało substancją zabezpieczającą przed obniżeniem temperatury w wodzie



Użyć okularków, klipsów na nos i zatyczek do uszu



Wezwać pomoc lub przerwać wyścig poprzez uniesienie ręki nad głowę w pozycji „ na
plecach”

8.5

8.6

Zawodnicy uczestniczący w zawodach nie mogą :


Korzystać w czasie wyścigu ze sprzętu ułatwiającego pływanie



Korzystać z pomocy osób nie związanych z wyścigiem w czasie jego trwania

Zawodnicy uczestniczący w zawodach zobowiązani są do:


Okazania dowodu tożsamości przy rejestracji



Podpisania własnoręcznie oświadczenia przygotowanego przez organizatora w
którym stwierdzają swoją zdolność do udziału w MP Masters 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. W
przypadku osób niepełnoletnich obowiązek podpisania oświadczenie spoczywa na
opiekunie prawnym.

8.7



Podporządkowania się decyzjom Komisji Sędziowskiej



Przestrzegania regulaminu zawodów



Wpisania na widocznym miejscu wskazanym przez organizatora numeru startowego

Zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani na
wniosek Sędziego Głównego. W związku z tym zabrania się:


Utrudniania płynięcia innym zawodnikom poprzez zrywanie okularków, ciągnięcie,
odpychanie, wpływanie na plecy



Chodzenia po dnie poza bojami wyznaczającymi linię startu i mety



Kontaktu fizycznego z łodzią zabezpieczającą

9. Kategorie wiekowe
9.1

Grand Prix Wielkopolski – zgodnie z regulaminem GPW

10. Zgłoszenia
10.1

Termin zgłoszenia: 19.07.2017

10.1

Mailowo na adres: sport@lubowo.pl

10.2

Telefonicznie: +48 61 427 58 58

10.3

W dniu zawodów w godzinach rejestracji zawodników punkt 5.1.

10.4

W zgłoszeniu Grand Prix Wielkopolski należy podać: imię, nazwisko, datę urodzenia, klub
i miejscowość.

10.5

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie organizatora: www.lubowo.pl zakładka
„zawody pływackie”

11. Zasady finansowania
11.1

Opłata startowa uczestników GPW 10 zł na konto 31 9068 0003 0000 0101 4006 5400
Urząd Gminy Łubowo 1 , 62-260 Łubowo

11.2

Opłata startowa na miejscu zawodów 20 zł

11.3

Koszty związane z organizacją zawodów ponoszą organizatorzy

12. Komisja Sędziowska


Skład Komisji Sędziowskiej ustala Kolegium Sędziów PZP



Sędziowie wyznaczeni do sędziowania są zobowiązani do posiadania aktualnej licencji
sędziowskiej.

13. Bezpieczeństwo
13.1

Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialni są ratownicy WOPR

13.2

Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz płetwonurka

14. Nagrody


Puchary i dyplomy za miejsca 1-3 w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn



Dyplomy za pierwsze 3 miejsca w kategoriach wiekowych.

15. Postanowienia końcowe
15.1

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Komisja Odwoławcza

