Regulamin zawodów pływackich

I POSTANOWIENIE OGÓLNE
1. Organizatorem zawodów jest Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. gen. L. Okulickiego 10.
2. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, nieszczęśliwe wypadki
uczestników zawodów oraz za rzeczy pozostawione bez opieki.
4. Celem maratonu jest umożliwienie pływakom sprawdzenia swoich możliwości oraz
umiejętności, podczas zmagań sportowych.

II TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
1. Zawody rozegrane zostaną w obiekcie Aquaparku Granit w Strzelinie przy
ul. gen. L. Okulickiego 10.
2. Zmagania pływackie odbędą się 12.04.2019 r. (piątek) o godz. 19:00. Zbiórka zawodników
o godz. 18:15.

III UDZIAŁ W MARATONIE
1.Uczestnikiem zawodów może być każda osoba, która dokona poprawnego zgłoszenia do
udziału w rozgrywkach, w kasach Aquaparku (w wyznaczonym terminie).
2. Przystąpienie do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów i
pływalni oraz poświadczeniem, iż zawodnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do startu
w wydarzeniu.
3. Zgłoszenia dziecka do udziału w zawodach może dokonać opiekun prawny, a także
trener lub instruktor prowadzących zajęcia w ramach szkółek oraz sekcji pływackich.
4. Zgłoszenia do udziału w zawodach przyjmowane będą maksymalnie do 09.04.2019 r.
W przypadku dużego zainteresowania rozgrywkami, organizator ma prawo do
wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeń.

IV PRZEBIEG ZAWODÓW
1. Zawody zostaną przeprowadzone na basenie sportowym o długości 25 metrów.
2. Start każdego z zawodników możliwy jest ze słupka sportowego lub z wody.

3. Nad sportowym przebiegiem zawodów czuwa Komisja Sędziowska.
4. Sędzia Główny jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg zawodów na pływalni i ma
głos rozstrzygający w kwestiach spornych.
5. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub nieregulaminowego zachowania się,
Sędzia Główny może nakazać uczestnikowi zawodów opuszczenie toru i tym samym
zakończyć jego udział w zawodach.
V WYNIKI I NAGRODY
1.Zawody rozegrane zostaną w kategoriach wiekowych:
a) rocznik 2011 i młodsi
b) rocznik 2010-2009
c) rocznik 2008-2007
d)rocznik 2006-2005
e) rocznik 2004 i starsi
z podziałem na mężczyzn i kobiety
- na dystansie 50 m stylem grzbietowym
- na dystansie 50 m stylem motylkowym
- na dystansie 50 m stylem klasycznym
- na dystansie 50 m stylem dowolnym
Każdy z zawodników musi zadeklarować start minimum dwoma stylami pływackimi.
2.Organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia rozgrywek OPEN sztafet mieszanych
4x50 m kraulem.
3. Dekoracja wraz z wręczeniem nagród odbędzie się po zakończeniu rywalizacji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do imiennej publikacji wyników na swoich stronach
i przekazania ich mediom.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
3. Organizator zapewnia sobie prawo do rozpowszechniania wizerunku uczestników
zawodów w materiałach fotograficznych i filmowych do celów promocyjnych. Chęć
przystąpienia do zawodów jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na powyższe.
4. KONTAKT: tel. 664 986 922 – e-mail: promocja@aquaparkstrzelin.pl

