Regulamin - Łazarski wyścig australijski
Wydarzenie sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z Łazarza i okolic
realizowane ze środków Rady Osiedla Św. Łazarz
odbywające się na terenie Parku Kasprowicza (pływalnia miejska POSiR)
Cel imprezy





Popularyzacja pływania na basenie otwartym wśród dzieci i młodzieży poprzez zwiększanie aktywności
społecznej obywateli.
Propagowanie formy aktywnego wspólnego spędzania czasu rodzin. Promocja zdrowego stylu życia.
Promowanie bezpiecznych form korzystania z basenu oraz zasad rywalizacji fair-play.
Integracja lokalnej społeczności.

Termin i miejsce zawodów
30 lipiec, 13 i 27 sierpień 2019r.; g. 16-18
Letnia pływalnia miejska w Paku Kasprowicza (POSIR)
ul. Jarochowskiego 5-5a, Poznań.

Organizator
Rada Osiedla Św. Łazarz - Wojciech Kosiedowski
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji (oddział Kasprowicza)

Współorganizatorzy
Przedsiębiorstwo Park Sp. z o.o.

Partnerzy
Wielkopolska Przychodnia Sportowo–Lekarska
Komisja Sędziowska Wielkopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego
PIREUS – Otwarta Strefa Kultury

Sponsorzy
Kawiarnia MacARENA
Sklep ogólno-warzywny na ul. Jarochowskiego (róg ul. Potworowskiego)

Patronat medialny
Radio Poznań

Kierownictwo Zawodów
Kierownik zawodów: Wojciech Kosiedowski
Komisja Sędziowska wg ustaleń WOZP

Harmonogram zawodów
g. 16:00 – zapisy na pływalni
g. 16:30 - rozgrzewka
g. 16:45 - odprawa przed startem
g.17:00 – otwarcie zawodów
g. 17:05 - start konkurencji
g. 18:00 – zakończenie zawodów
Terminy/godziny mogą ulec zmianie.

Opis konkurencji
Wyścig polega na przepłynięciu 1 długości basenu (w poprzek, tj. 20 metrów) ze skoku lub z wody. Wszyscy
uczestnicy startują na sygnał sędziego. Ostatni zawodnik który dopłynie do przeciwległej krawędzi basenu nie
bierze udziału w dalszej rywalizacji (odpada). Starty zawodników są powtarzane, tak długo, aż zostaną tylko
dwie osoby, z których zostanie wyłoniony zwycięzca.
Dodatkowe zasady rywalizacji (dla młodzieży): zawodnik, który wskoczy do wody przed sygnałem sędziego –
odpada (falstart); zakończenie płynięcia to nie tylko dotknięcie ręką ściany, ale również wyjście z basenu i
stanięcie „na baczność” na krawędzi basenu (zasadę można zastosować dla starszych dzieci/młodzieży).
W zależności od ilości i wieku uczestników Organizator nie wyklucza utworzenia kategorii wiekowych ze
względu na wiek lub/i płeć.
Organizator nie wyklucza osobnych/dodatkowych konkurencji dla dorosłych.

Uczestnictwo
Zawody rekreacyjne dla dzieci i młodzieży umiejących pływać (minimum 1 basen – 25 metrów). Wiek dzieci:
od ok. 7 rż do 18 rż. Uczestnictwo w zawodach będzie darmowe, wymagane będzie podpisanie oświadczenia
przez rodzica/opiekuna prawnego. Dzieci do 10 r.ż. obowiązkowo startują w asyście dorosłych.
Zawodnicy uczestniczący w zawodach zobowiązani są do:







Okazania dowodu tożsamości przy rejestracji.
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 –
Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Przestrzegania Regulaminu zawodów.
Podporządkowania się decyzjom Komisji Sędziowskiej, służby ratowniczej, medycznej i porządkowej.
Wpisania w widocznym miejscu wskazanym przez Organizatora numeru startowego.

Uwaga! Każdy zawodnik na czas zawodów ubezpiecza się we własnym zakresie.
Każdy zawodnik staruje na własną odpowiedzialność.
Przewidziany limit uczestników: 150 osób na 1 zawody.

Klasyfikacja i nagrody
I.

II.

Dzieci:
3 pierwsze miejsca dziewcząt
3 pierwsze miejsca chłopców
Młodzież: (opcjonalnie)
3 pierwsze miejsca kobiet
3 pierwsze miejsca mężczyzn

Organizator przewiduje, że każdy z uczestników otrzyma symboliczny „pakiet startowy” oraz drobną
pamiątkę uczestnictwa w zawodach.

Zgłoszenia
Zgłoszenia należy przesłać na adres: lazarskiszczun@gmail.com podając imię i nazwisko i datę urodzenia
uczestnika oraz ewentualnie nazwę klubu/miejscowość do przede dnia zawodów. Warunkiem koniecznym do
uczestnictwa w zawodach jest OBOWĄZKOWE dostarczenie ORYGINALNEGO (papierowego), poprawnie
wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 1 do Regulaminu (przetwarzanie danych i oświadczenie).
Rejestracji można dokonać również w dniu zawodów na pływalni w godz. 16-16:30 z podaniem: imienia i
nazwiska zawodnika i daty urodzenia oraz oświadczeń, itp.

Opłaty
Brak – obowiązuje bilet wstępu na pływalnię.

Postanowienia końcowe
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, na którym odbywać będą się zawody.
Regulamin może ulec zmianie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania zawodów ze względów niezależnych od nich (pogoda, zbyt
niska temperatura wody itp.).

Dane Organizatora:
Przedsiębiorstwo PARK Sp. z o.o. – Wojciech Kosiedowski
ul. J. Matejki 56/15 60-770 Poznań; tel: 601 170 818
NIP: 779-00-02-792, REGON: 00477489100000, KRS: 0000208210

