REGULAMIN
I.

Organizator imprezy
1. Organizatorem Maratonu pływackiego z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej jest Stowarzyszenie „ORKA” Przemyśl oraz Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego.

II. Patronat nad imprezą
1. Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma.
III.

Cel imprezy
1. Celem imprezy jest popularyzacja pływania, jako dyscypliny sportu mającej
wpływ na prawidłowy rozwój człowieka, jego kondycję i samopoczucie.
Uczczenie Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

IV.
1.
2.
3.

4.

5.

Warunki uczestnictwa
Uczestnikami zawodów mogą być wszyscy chętni bez względu na wiek, płeć,
miejsce zamieszkania.
Osoby niepełnoletnie startują wyłącznie za pisemną zgodą rodziców /
opiekunów.
Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak
przeciwwskazań do udziału w zawodach. W przypadku braku badań lekarskich
uczestnik bierze udział na własną odpowiedzialność.
W przypadku zgłoszeń grupowych (np. klub, szkoła, stowarzyszenie), za
sprawdzenie badań lekarskich odpowiedzialność ponoszą opiekunowie /
trenerzy.
Ilość zawodników ze względu na techniczne możliwości pływalni może być
ograniczona, decyduje wówczas kolejność zgłoszeń.

V.

Zgłoszenia
1. Zgłoszenia wyłącznie na kartach zgłoszeniowych - do pobrania w kasie krytej
pływalni w Przemyślu, na stronie internetowej www.orka-przemysl.pl lub u
trenerów Klubu Pływackiego „ORKA” Przemyśl – można składać w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2017 r.:
a) Pocztą elektroniczną na adres e-mail biuro@orka-przemysl.pl
b) W kasie Krytej Pływalni Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. 22-go
Stycznia 8.
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c) Bezpośrednio u trenerów Klubu Pływackiego „ORKA” Przemyśl.
2. Informacji udziela Bartłomiej Wołoszyn pod nr tel. 602-319-744.

VI.

Termin i miejsce
1. Maraton odbędzie się 02 maja 2017 roku na Krytej Pływalni Przemyskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Harmonogram zawodów oraz wyniki ukażą się na
stronie internetowej www.orka-przemysl.pl.

VII. Parametry pływalni
1. Ilość torów – 6; Długość – 25 m; temperatura wody+ 28 ° C.
VIII.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Przepisy techniczne
Zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami PZP, seriami, limit
czasowy przysługujący jednemu zawodnikowi wynosi jedną godzinę.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń dopuszcza się możliwość startu czterech
osób na torze.
Pomiar czasu ręczny.
Zawodnik ma prawo zmieniać styl w trakcie pływania.
Nad sportowym przebiegiem zawodów czuwa na pływalni Komisja Sędziowska
złożona z wolontariuszy, którą tworzą Sędzia Główny i Sędziowie Torowi.
Sędzia Główny jest osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg zawodów na
pływalni i ma głos rozstrzygający w kwestiach sportowych. Może też w każdej
chwili przerwać zawody. Sędzia główny odmierza czas jednej godziny każdemu
zawodnikowi. Sędziowie Torowi zliczają odległość pokonaną przez uczestników
maratonu na poszczególnych torach pływalni. W przypadku stwierdzenia
zagrożenia dla zdrowia lub nieregulaminowego zachowania się, mogą po
konsultacji z Sędzią Głównym nakazać uczestnikowi zawodów opuszczenie
toru i tym samym zakończenie jego udziału w maratonie pływackim.
Każdy uczestnik maratonu pływackiego bierze udział w zawodach w kostiumie
kąpielowym i czepku.
Uczestnicy pływają według wyznaczonego harmonogramu dostępnego na
stronie internetowej www.orka-przemysl.pl oraz u Sędziego Głównego.

IX.

Opłaty / finansowanie
1. Zawody finansowane są ze środków:
a) Stowarzyszenie „ORKA” Przemyśl.
b) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
2. Nie przewiduje się opłat startowych.

X.

Kategorie wiekowe
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K1, M1 2008 i młodsi
K2, M2 2007 – 2005
do 9 lat
10 – 12 lat
K3, M3 2004 – 2002
K4, M4 2001 – 1988
13 – 15 lat
16 – 29 lat
K5, M5 1987 – 1968
K6, M6 1967 i starsi
30 – 49 lat
50 lat i starsi
XI. Klasyfikacja i nagrody
1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn:
od pierwszego do szóstego miejsca – statuetki, dyplomy.
2. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
dla zwycięzców statuetki lub puchary,
dla wszystkich uczestników maratonu – pamiątkowe medale.
3. Najmłodszy zawodnik oraz zawodniczka – dyplom.
4. Najstarszy zawodnik oraz zawodniczka – dyplom.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród dodatkowych.
6. Wyniki będą dostępne u sędziego głównego. Zwycięzcy zostaną poinformowani
o wynikach oraz o godzinie ceremonii wręczenia nagród telefonicznie. Wyniki
zostaną opublikowane na stronie internetowej www.orka-przemysl.pl.

XII.
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Postanowienia końcowe
Wszystkie sprawy sporne, odwołania i protesty rozstrzyga sędzia główny i
organizator.
W przypadku przepłynięcia przez zawodników tego samego dystansu: w
kategoriach wiekowych K1,M1, K2,M2, K3,M3 wygrywa osoba młodsza, w
kategoriach wiekowych K4,M4, K5,M5, K6,M6 wygrywa osoba starsza. W
przypadku przepłynięcia przez zawodników tego samego dystansu: w
kategoriach K1,M1, K2,M2, K3,M3 a K4,M4, wygrywa osoba młodsza, w
kategoriach K1,M1, K2,M2, K3,M3 a K5,M5, K6,M6 wygrywa osoba starsza.
Długość przepłyniętego dystansu zostanie zliczona z dokładnością do 50m.
Zawodnik uczestniczący w Maratonie pływackim z okazji Dnia Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej jest świadomy czyhających zagrożeń i bierze w nim
udział na własne ryzyko. Jest świadomy, iż udział w maratonie może narazić go
na utratę zdrowia lub życia.
Zawodnik zabezpieczy się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty
zdrowia lub życia związanego z uczestnictwem w maratonie.
Uczestnik maratonu zwalnia z wszelkiej odpowiedzialności Stowarzyszenie
„ORKA” Przemyśl – Organizatora maratonu, a także kierownictwo,
administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników,
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wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia
lub życia, lub szkód związanych z uczestnictwem w zawodach.
7. Uczestnik zgadza się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z
maratonem rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia są
definitywne i obowiązujące. Nie będzie wnosić żadnych spraw, nie będzie
rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będzie żądać żadnego
zadośćuczynienia przed sądami.
8. Uczestnik maratonu zgadza się na filmowanie, na fotografowanie, na
wykorzystywanie danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów
maratonu.
9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których
zobowiązany jest poinformować uczestników w formie komunikatów ustnych i
pisemnych (biuro zawodów).
10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
11. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień
niniejszego regulaminu.
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