II SZTAFETOWY MARATON PŁYWACKI "BIJEMY REKORDY "
I Organizator: MOSiR Tarnobrzeg

1. Współorganizatorzy: TTP, WOPR, UKS ”Delfin”
2. Biuro zawodów: MOSiR (Hala Widowiskowo Sportowa pok. 108)

II Cel zawodów:

1. Popularyzacja pływania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu,
2. Popularyzacja pływania w różnym wieku,
3. Współzawodnictwo sportowe,
4. Popularyzacja miasta Tarnobrzega.

III Termin i miejsce:

1.

II Sztafetowy Maraton Pływacki "Bijemy Rekordy" odbędzie się 27 grudnia 2014 r. o godz. 21:45,

2.

Miejsce - Pływalnia Kryta MOSiR w Tarnobrzegu.

3.

Weryfikacja zawodników i wypełnianie kart startowych do god 21:30 27 grudnia br.

4.

Wyścig sztafet mieszanych na dystansie 2000 m, skład sztafety od 2 do 6 osób, zawodnicy mogą startować tylko
z platform startowych i pokonać wielokrotnie dowolny dystans cząstkowy.

IV Uczestnictwo:

1.

Warunkiem udziału w zawodach jest dokonanie pisemnego zgłoszenia na kartach przygotowanych przez organizatora.

2.

Zgłoszenie imienne udziału w zawodach należy składać osobiście w biurze Organizacji Imprez MOSiR Tarnobrzeg – pokój
nr 108 (Hala Widowiskowo Sportowa) u kol. Janusza Żaka lub elektronicznie pod adres
e-mail: imprezy@mosir.tarnobrzeg.pl do dnia 23.12.14 r. lub złożyć w dniu imprezy 27.12.2014 r. w biurze zawodów,
najpóźniej do god 21:30 .

3.

W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 15 lat, posiadające aktualne badania lekarskie i dokument
tożsamości ze zdjęciem oraz pisemną zgodę rodzica lub opiekuna, każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność,
w przypadku zawodników niepełnoletnich, na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.

V Komisja sędziowska:

1.

Sędzią głównym zawodów będzie Pan Mateusz Bajer

VI.Bezpieczeństwo:

1.

za bezpieczeństwo uczestników w wodzie odpowiedzialni są ratownicy MOSiR,

VII Nagrody:

1.

za zajęcie miejsc od I – III w kategoriach: I kat. 15 – 20 lat, II kat. 21 – 30 lat, III kat. 31-40 lat, IV kat. 41-50 lat,
V kat. 51+ dla wszystkich uczestników pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają certyfikat
ustanowienia rekordu Pływalni

VIII Przepisy techniczne:

1.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP,

2.

Zawodnicy uczestniczący w zawodach mają prawo:

3.

4.

1.

używać okularów wodoszczelnych, klipsów na nos i zatyczek do uszu,

2.

wycofać się z zawodów na własną prośbę.

Zawodnicy uczestniczący w zawodach nie mogą:

1.

korzystać w czasie wyścigu ze sprzętu ułatwiającego pływanie(płetwy),

2.

używać pianek,

3.

korzystać z pomocy osób nie związanych z wyścigiem w czasie jego trwania.

Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są:

1.

podporządkowania się decyzjom komisji sędziowskiej,

2.

przestrzegania przepisów regulaminu zawodów.

3.

zawodnicy: – pełnoletni – podpisania oświadczenia przygotowanego przez organizatorów, w którym stwierdzają, że
w wyścigu startują na własną odpowiedzialność i nie będę wnosić żadnych pretensji do
organizatorów w razie
ewentualnego uszczerbku na zdrowiu w wyniku startu w zawodach. – niepełnoletni – dostarczenia pisemnej zgody
rodziców lub opiekunów na udział w zawodach oraz oświadczenia jak dla zawodników pełnoletnich podpisanego
przez rodziców lub opiekunów.

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora po zasięgnięciu opinii sędziego zawodów.

Z A P R A S Z A M Y !!

