REGULAMIN ZAWODÓW PŁYWACKICH
„WPŁAW MIĘDZY MOSTAMI”
na rzece Warta w Poznaniu

I.

Cel imprezy:
1.Reaktywacja wyścigów pływackich na rzece Warta, które mają swoją
tradycję od roku 1923.
2.Popularyzacja pływania na wodach otwartych oraz propagowanie
aktywnego spędzania czasu wolnego nad Wartą.
II.
Termin i miejsce:
Zawody odbędą się w ramach IV Pikniku Poznańskich Olimpijczyków
w dniu 1 września 2018 roku – Zbiórka uczestników o godz. 12,00 na
statku „BAJKAK” zakotwiczonym przy pomoście na terenie IV PIKINIKU
przy moście św. Rocha, gdzie będzie biuro zawodów. Po dokończeniu
rejestracji wszyscy uczestnicy przepłyną statkiem na miejsce startu z plaży
przy moście na ul. Hetmańskiej.
Meta przy moście Św. Rocha – dystans ok. 2,5 km
III. Organizatorzy:
- Poznańskie Stowarzyszenie Olimpijskie
- Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania
- WOPR Poznań
- Statki wycieczkowe „Bajka” i „Widmo”
IV. Partnerzy i sponsorzy:
Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki oraz sponsorzy
Vitex i Aqua-Sport
V.
Patronat Medialny:
Polska Głos Wielkopolski
VI. Przepisy Techniczne:
- Zawody rozegrane zostaną w kategorii „OPEN” dla kobiet
i mężczyzn w wieku od 14 do 70 lat (górna granica wieku w
wyjątkowych wypadkach może być indywidualnie podniesiona)
- Osoby zgłaszające się deklarują umiejętność pływania wymaganą
na „żółty czepek”
- Start dopuszczalny jest w piankach. Można pokrywać ciało
substancjami zabezpieczającymi przed wychłodzeniem,
można używać okularki pływackie, klipsy na nos oraz zatyczki do
uszu
- Start obędzie się na plaży wg wskazówek Sędziego Głównego
- Honorowym starterem będzie Pani Stanisława Czaplicka,
uczestniczka ostatniego wyścigu na Warcie w dniu.24.06.1951 r.
- nie wolno korzystać z płetw, rękawic pływackich, desek oraz
innych akcesoriów ułatwiających pływanie .

Warunkiem startu jest złożenie własnoręcznie podpisanego
oświadczenia o zdolności do udziału w zawodach ( blankiet
oświadczenia będzie dostępny w biurze zawodów).
W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi być podpisane
przez ustawowego opiekuna.
Zawody mogą być odwołane ze względu na niski stan wody w
przeddzień imprezy o czym powiadomimy wszystkich zgłoszonych
uczestników.
Naczelnikiem zawodów jest Kazimierz Niewitecki tel. 504 261 240,
e-mail k.niewitecki@op.pl
VII. Zgłoszenia:
Zgłoszenia uczestników można dokonać na adres e-mail:
k.niewitecki@op.pl - od dnia 20 do 30 sierpnia 2018 r.
Przyjmujemy tylko pierwszych 40 zgłoszonych uczestników!!!
Decyduje kolejność zgłoszeń. Lista startowa opublikowana zostanie w
dniu 31 sierpnia na stronach WOZP i Facebook Poznańskiego
Stowarzyszenia Olimpijskiego.
W dniu zawodów 1 września ewentualne pozostałe zgłoszenia
(do 40 osób) przyjmować będziemy do godz. 12:00 w biurze zawodów
na starcie przy moście na ul. Hetmańskiej.
Opłata za start w wysokości 10 zł pobierana będzie w dniu zawodów
przy wypełnianiu oświadczeń.
VIII. Nagrody:
Dla pierwszych trzech kobiet i mężczyzn przewidziane są puchary.
Wśród wszystkich pozostałych uczestników będą losowane nagrody na
podstawie numerów startowych. Losowanie nagród odbędzie się po
zakończeniu wyścigu. Odbiór nagród tylko osobisty.
Każdy uczestnik otrzyma bon na zupę regeneracyjną.
Dekoracja odbywać się będzie na scenie IV Pikniku Poznańskich
Olimpijczyków.
Dekorować będą medaliści Igrzysk Olimpijskich
IX. Postanowienia końcowe:
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w
porozumieniu z przedstawicielem organizatorów.
Organizator zapewnia bezpieczeństwo podczas zawodów (motorówki,
kajaki z ratownikami WOPR oraz płetwonurek).
Dla osób, które będą startowały w wyścigu zapewniamy transport rzeczy
ze startu do mety (muszą być spakowane w oznakowaną torbę).
Poznań dnia 14 czerwca 2018.
Organizator
Poznańskie Stowarzyszenie Olimpijskie
V-ce Prezes Kazimierz Niewitecki

