Festiwal Wyścigów Pływackich Kiekrz 2019
47 Mistrzostwa Polski Dziennikarzy
i pracowników mediów
Mistrzostwa Samorządowców
1.

Miejsce i termin
1.1
Miejsce - Jezioro Kierskie w Kiekrzu – plaża Parkowa Kiekrz ul. Nawrota
1.2
termin 06 lipca 2019 r.
1.3
start godzina 10,15
2. Organizator
2.1
Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki
3. Współorganizatorzy
3.1
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Sportu i Turystyki
3.2
Urząd Miasta Poznania Wydział Sportu
3.3
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
4. Partnerzy
4.1
Hotel REGATTA
4.2
Hotel Kaskada
4.3
Bass
4.4
Straż Pożarna
4.5
Policja
5. Patronat Medialny
5.1
Głos Wielkopolski
5.2
Radio Poznań
5.3
Telewizja Poznań
6. Cel imprezy
6.1
Popularyzacja pływania długodystansowego w środowisku mediów i samorządowców
6.2
Propagowanie formy aktywnego spędzania czasu
6.3
Promowanie bezpiecznych form korzystania z wód otwartych
7. Dystans i trasa wyścigu
7.1
Zawody zostaną przeprowadzone na dystansie ok 250 metrów
7.2
Trasę tworzy jedna pętla. Start Plaża Parkowa Na trasie znajdą się boje kierunkowe
wyznaczające kierunek wyścigu.
7.3
Start odbywa się z wody na linii wyznaczonej przez organizatora.
7.4
Meta wyścigu to przecięcie linii mety wyznaczonej przez organizatora. Zakończenie wyścigu
jest równoznaczne z przekroczeniem dłonią linii mety.
7.5
Trasa wyścigu będzie prawoskrętna to oznacza że zawodnicy każdą boję omijają prawym
ramieniem.
8. Informacje techniczne:
8.1
Pomiar czasu ręczny
8.2
Do startu zostaną dopuszczone osoby będący dziennikarzami (legitymacja dziennikarska)
posiadające pisemne upoważnienie do reprezentowania redakcji lub instytucji.
Samorządowcy i Radni, którzy wskażą jaką jednostkę reprezentują – Urząd, Samorząd.
8.3
Zawodnicy mogą startować w dowolnych strojach
8.4
Organizator nie określa limitu czasu.
8.5
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”

8.6

8.7

Zawodnicy uczestniczący w zawodach nie mogą :
 Korzystać w czasie wyścigu ze sprzętu ułatwiającego pływanie
 Używać pianek
 Korzystać z pomocy osób nie związanych z wyścigiem w czasie jego trwania
Zawodnicy uczestniczący w zawodach zobowiązani są do:
 Okazania dowodu tożsamości, oraz dokumentu uprawniającego do udziału w MPD przy
rejestracji
 Podpisania własnoręcznie oświadczenia przygotowanego przez organizatora w którym
stwierdzają swoją zdolność do udziału w zawodach 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
 Podporządkowania się decyzjom Komisji Sędziowskiej
 Przestrzegania regulaminu zawodów
 Wpisania na widocznym miejscu wskazanym przez organizatora numeru startowego

8.8

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. Zgłoszenia
9.1
Zgłoszenia na miejscu w biurze zawodów z podaniem: nazwa redakcji, imię, nazwisko, data
urodzenia, miejsce zamieszkania, w wyścigu Samorządowców należy zaznaczyć nazwę
instytucji.
9.2
Lista startowa zostanie zamknięta 30 minut przed startem.
10. Zasady finansowania
10.1
Koszty związane z organizacją zawodów ponoszą organizatorzy
11. Komisja Sędziowska
11.1
Skład Komisji Sędziowskiej ustala Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Okręgowego Związku
Pływackiego
11.2
Sędziowie wyznaczeni do sędziowania są zobowiązani do posiadania aktualnej licencji
sędziowskiej.
12. Komisja Odwoławcza
14.1
Skład Komisji Odwoławczej ustali organizator zawodów
13. Biuro zawodów czynne od godziny 8:00 w dniu zawodów – Plaża Parkowa
14. Bezpieczeństwo
14.1
Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialni jest Filip Orłowski Ratownictwo Wodne
14.2
Organizator zapewnia ubezpieczenie uczestników od skutków nieszczęśliwych wypadków
14.3
Organizator zapewnia opiekę medyczną, ratowniczą oraz płetwonurka
15. Klasyfikacja
15.1
Klasyfikacja kobiet open dziennikarzy i pracowników mediów, samorządowców
15.2
Klasyfikacja mężczyzn open dziennikarzy i pracowników mediów, samorządowców
16. Nagrody
17.1
Puchary - miejsca I, II, III osobno klasyfikacja mediów i samorządowców.
17.3
Dyplomy – miejsca I – III osobno klasyfikacja mediów i samorządowców
17.4
Dyplomy uczestnictwa dla wszystkich , którzy ukończą wyścig
17.5
Posiłek regeneracyjny
17. Postanowienia końcowe
17.1
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny
17.2
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu na którym odbywać
się będą zawody

Partnerzy

