DSiR-A.420.10.2017

REGULAMIN
„VI NOCNEGO MARATONU PŁYWACKIEGO 2017 r. ”
§1
Organizator:
Zarząd Centrum Rekreacji „Aqua-Pil” Sp. z o. o. w Pile
§2
Cel maratonu:
Popularyzacja pływania, integracja mieszkańców Piły oraz wyłonienie najlepszego pływaka
Piły i okolic. Niniejsza impreza nie jest imprezą o charakterze współzawodnictwa sportowego, jej
celem jest upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, oraz integracja rodzinna i społeczna.
§3
Termin i miejsce:
Impreza pod nazwą: „VI NOCNY MARATON PŁYWACKI 2017 r.” odbędzie się dnia
25.11.2017 r. od godziny 21:00 i będzie trwał do ok. 0:30 26.11.2017 (czas trwania zależny od
ilości uczestników) w Aquapark ul. Artura Grottgera 4 w Pile (basen sportowy).
§4
Warunki uczestnictwa:
1. Wiek bez ograniczeń.
2. W imprezie uczestniczyć mogą osoby umiejące pływać.
3. Zawody skierowane są do osób, które nie uprawiają pływania wyczynowo.
4. Zgłoszenia:
a) Osobiście- recepcja fitness i squash I piętro w Aquapark Piła
b) Telefonicznie: 67 211 73 50,
c) E-mail: koordynator.sir@aquaparkpila.pl,
d) oraz osobiście w dniu zawodów do godziny 21:00
5. Dzieci i młodzież do 18 roku życia muszą posiadać pisemne oświadczenie rodziców oraz
wymagana jest obecność opiekuna (wzór do pobrania na stronie www.aquaparkpila.pl)
§5
1. Style, dystanse, przebieg konkurencji:
a) Przyjmuje się, że zawody będą rozgrywane w stylu dowolnym.
b) Uczestnicy mogą rozpoczynać start od skoku do wody ze słupka, z brzegu lub ze startu
z wody przy ścianie basenu.
c) Uczestnicy po wystartowaniu mają za zadanie przepłynąć jak najdłuższy dystans
w ciągu:
* 1 godziny (60 min.) powyżej 18 roku życia do 55 roku życia
*1/2 godziny (30 min.) poniżej 17 roku życia i powyżej 56 roku życia
d) Liczone będą tylko pełne 25 m. odcinki (jedna długość basenu).
e) Uczestnicy pływają wg wyznaczonego harmonogramu maksymalnie 5 osób na 1 torze.
f) Wyjście z wody przed upływem czasu wiążę się z zakończeniem konkurencji.
g) Komisja sędziowska czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkurencji.
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2. Kategorie wiekowe:
a) do 13 lat, (chłopcy i dziewczynki osobno)
b) 14-17 lat, (chłopcy i dziewczynki osobno)
c) 18-30 lat, (mężczyźni i kobiety osobno)
d) 31-55 lat, (mężczyźni i kobiety osobno)
e) 56 lat i więcej (mężczyźni i kobiety osobno)
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kategoriach ze względu na frekwencje
uczestników.
§6
Nagrody:
1. Medale dla 1-3 miejsca.
2. Upominki dla 1-3 miejsca.
3. Certyfikaty z przepłyniętym dystansem.
§7
Koszty udziału i ubezpieczenie:
1. Bilet 30 zł (dodatkowo w cenie: wejście z osobą towarzyszącą, możliwość skorzystania z
atrakcji wodnych w basenie rekreacyjnym, sauny oraz posiłek regeneracyjny dla
zawodnika).
2. Impreza ubezpieczona przez organizatora OC. Każdy uczestnik ma prawo i możliwość
zawarcia we własnym zakresie ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
w związku z udziałem w niniejszej imprezie.
§8
Ustalenia końcowe:
1. Do interpretacji niniejszego regulaminu, jak również do wprowadzania ewentualnych
zmian, które zostaną podane do wiadomości w dniu imprezy, upoważniony jest jedynie
Organizator.
2. W kwestiach nieobjętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
3. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator i Sędzia Główny.
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