Pływaj z OSiR
V 8 godzinny Maraton Pływacki
1. Organizator
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie
28-340 Sędziszów
ul. Dworcowa 20a
tel. 41 381-27-30

2. Cele maratonu
Celem maratonu jest popularyzowanie pływania na długich dystansach, propagowanie
sportu rekreacyjnego i pływackiego, promocja zdrowego trybu życia wśród mieszkańców
naszej gminy i nie tylko.
3. Termin zawodów

23 kwietnia 2017 roku (niedziela)
rozgrzewka 7.30
startujemy o 8.00
czas trwania: 8.00-16.00
4. Zgłoszeń należy
dokonywać w sekretariacie OSiR, kasie oraz na adres e-mail: osir@sedziszow.pl do dnia
18 kwietnia 2017 roku.
Warunkiem udziału w zawodach jest dokonanie pisemnego zgłoszenia na kartach
przygotowanych przez organizatora. Zgłoszenie imienne udziału w zawodach należy
składać osobiście.

5. Regulamin zawodów
 uczestnikiem maratonu może być każdy, bez względu na wiek,
 osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców (opiekunów),
 każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, w przypadku
zawodników niepełnoletnich, na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów
prawnych.
 za stan zdrowia poszczególnych zawodników i wynikających z tego
konsekwencji w trakcie Maratonu Pływackiego organizator nie ponosi
odpowiedzialności,
 uczestnicy

wchodzą

na

pływalnię

bezpłatnie

w

terminach

ustalonych

w

harmonogramie,
 uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu zespołu basenów OSiR
Sędziszów,
 zadaniem każdego zawodnika będzie przepłynięcie jak najdłuższego dystansu, stylem
dowolnym bez limitu czasowego,
 uczestnicy w maratonie mają prawo: używać okularów wodoszczelnych, klipsów na
nos, zatyczek do uszu, wycofać się z zawodów na własną prośbę,
 uczestniczący w zawodach nie mogą korzystać w czasie maratonu ze sprzętu
uławiającego pływanie (płetwy, łapki, pianki, lub korzystanie z pomocy osób nie
związanych z maratonem),
 bezpośrednio przy starcie każdy zawodnik musi przepłynąć minimum 100m
(4 długości),
 start następuje z wody głębokiej bądź tez z słupka startowego,
 zaliczenie długości następuje po dotknięciu niecki basenowej,
 sędzia informuje uczestników o przepłyniętym dystansie,
 wyniki maratonu zostaną ogłoszone 15 minut po ukończonym maratonie,
 w przypadku zakończenia pływania na niepełnej długości niecki basenu zostanie
sklasyfikowana długość poprzednia,
 w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia główny maratonu
w porozumieniu z sędziami startu i organizatorem,
 koniec maratonu godzina 16.00,
 ogłoszenie wyników i dekoracje 16.15.

6. Nagrody
W postaci pucharów i dyplomów dla:
- osoby która przepłynie jak najdłuższą odległość – Puchar Burmistrza Sędziszowa,
w kategorii kobiet i mężczyzn,
- najstarszego uczestnika – Puchar Dyrektora OSiR,
- najmłodszego uczestnika – Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej,

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SĘDZISZOWIE

