Regulamin
„XXIX Oleckiego Otwartego Maratonu Pływackiego”

1. Cel imprezy:
o Popularyzacja pływania na długich dystansach i wodach otwartych.
o Propagowanie sportu rekreacyjnego i pływackiego.
o Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku nad wodą wśród
społeczeństwa.
o Zachęcenie młodzieży do wstępowania w struktury WOPR.
o Promocja miasta Olecko pod względem turystycznym.
2. Organizator:
o Urząd Miejski w Olecku.
o Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku.
3. Partnerzy:
o Komenda Powiatowa Policji w Olecku.
o Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku.
o „Olmedica” w Olecku sp. z o.o.
o Stowarzyszenie Oleckie WOPR.
4. Termin i miejsce zawodów:
o 31 lipca 2021 r. (sobota)
o Start: godz. 12:00.
o Jezioro Olecko Wielkie - Plaża Miejska („Skocznia”).
5. Dystans i trasa wyścigu:
o Wyścig zostanie przeprowadzony na dystansie 4500 m.
o Start odbywa się z wody.
o Zakończenie wyścigu jest równoznaczne z przekroczeniem linii
mety w wodzie.
o Trasa wyścigu oznaczona będzie bojami.
6. Informacje techniczne:
o Pomiar czasu ręczny.
o Limit czasu wynosi 2,5 godziny od startu. Zawodnicy znajdujący się
po tym czasie w wodzie kończą udział w wyścigu i nie zostaną
sklasyfikowani. Będą podejmowani na zabezpieczające imprezę
łodzie, bądź kierowane do brzegu.
o Zawodnicy mają prawo:
o Pokryć ciało substancją zabezpieczającą przed obniżeniem
temperatury w wodzie.
o Użyć okularków, klipsów na nos i zatyczek do uszu.

Wezwać pomoc lub przerwać wyścig poprzez uniesienie ręki
nad głowę w pozycji „ na plecach”.
o Zawodnicy nie mogą:
o Korzystać z karmienia i picia podczas zawodów.
o Korzystać w czasie wyścigu ze sprzętu ułatwiającego
pływanie (płetwy, deski, łopatki itp.).
o Korzystać z pomocy osób nie związanych z wyścigiem w
czasie jego trwania.
o Zawodnicy uczestniczący zobowiązani są do:
o Okazania dowodu tożsamości przy rejestracji.
o Podpisania własnoręcznie oświadczenia przygotowanego
przez organizatora, w którym stwierdzają swoją zdolność do
udziału w zawodach oraz, że startują na własną
odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych pretensji do
organizatorów w razie ewentualnego uszczerbku na zdrowiu
w wyniku startu w zawodach. W przypadku osób
niepełnoletnich oświadczenie podpisane przez ustawowego
pełnomocnika.
o Podporządkowania się decyzjom Komisji Sędziowskiej.
o Przestrzegania regulaminu zawodów.
o Założenia na czas przeprawy czepków zapewnionych przez
organizatora celem identyfikacji zawodników. Każdy czepek
posiada indywidualny numer przypisany do zawodnika.
Zawodnikom nie wolno wymieniać się czepkami po
przyznaniu numeru startowego. W przypadku zgubienia,
zdjęcia czepka itp. zawodnik nie będzie klasyfikowany.
o Zabrania się:
o Utrudniania płynięcia innym zawodnikom poprzez zrywanie
okularków, ciągnięcie, odpychanie, wpływanie na plecy itp.
o Chodzenia po dnie poza bojami wyznaczającymi linię startu i
mety.
o Kontaktu fizycznego z łodzią zabezpieczającą.
Zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony oraz
naruszający regulamin, zostaną zdyskwalifikowani na wniosek
Sędziego Głównego.
o Stroje pływackie:
o W „XXIX Oleckim Otwartym Maratonie Pływackim”
nie
dopuszcza się startu w piankach.
7. Kategorie wiekowe:
o Prowadzona jest tylko klasyfikacja OPEN bez podziału na kobiety i
mężczyzn.
o W ramach „XXIX Oleckiego Otwartego Maratonu Pływackiego”
sklasyfikowane zostaną oddzielnie osoby niepełnosprawne. Osoby
ze
stopniem
niepełnosprawności
zobowiązane
są
do
przedstawienia
organizatorowi
stosownego
dokumentu
o

świadczącego o niepełnosprawności i braku przeciwwskazań do
wzięcia udziału w zawodach sportowych.
8. Zgłoszenia:
o Przyjmowane będą do dnia 27.07.2021r. wyłącznie na e-mail:
centrumsportu@mosir.olecko.pl
o W zgłoszeniu należy podać dane: imię i nazwisko, rok urodzenia
oraz miejscowość (wzór zgłoszenia jako załącznik do regulaminu).
o Ze względu na bezpieczeństwo i możliwości techniczne ilość
startujących w maratonie jest ograniczona do 40 osób. O przyjęciu
decyduje kolejność zgłoszeń.
9. Biuro zawodów:
o Wiata na Plaży Miejskiej - Kąpielisko „Skocznia” czynne w godz.
10:00-11:30.
10. Komisja Sędziowska:
o Skład Komisji Sędziowskiej ustala Organizator.
11. Bezpieczeństwo:
o Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialni są ratownicy
WOPR.
o Każdy zawodnik na czas zawodów ubezpiecza się od NNW we
własnym zakresie.
o Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz asekurację na
wodzie.
12. Nagrody:
o Organizatorzy przewidują następujące nagrody rzeczowe za trzy
pierwsze miejsca: I miejsce – łódź wiosłowa ufundowana przez
Stocznię jachtową Delphia Yachts Sp. z o.o., II i III miejsce – cenne
nagrody rzeczowe.
o Przewiduje się również specjalne nagrody dodatkowe: najlepsza
kobieta, najmłodszy i najstarszy zawodnik, najlepszy zawodnik z
Olecka.
o Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
13. Postanowienia końcowe:
o W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator w
porozumieniu z Sędzią Głównym zawodów.
o Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie
obiektu na którym odbywać się będą zawody.
o Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania zawodów ze
względów niezależnych od nich (pogoda, zbyt niska temperatura
wody itp.).
o Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w
regulaminie.
Organizator
MOSiR w Olecku

o

ZGŁOSZENIE
do
„XXIX Oleckiego Otwartego Maratonu Pływackiego”

Imię
Nazwisko
Miejscowość / Klub
Rok urodzenia
Telefon / e-mail
Dotychczasowe
wyniki
Szczególne
osiągnięcia

