
Regulamin Otwartych Mistrzostw Braniewa w Aquathlonie
Mistrzostw Polski Nauczycieli

10 czerwca 2018 roku

I. CEL

1. Popularyzacja sportów wytrzymałościowych na terenie miasta Braniewa,

2. Propagowanie zdrowego stylu życia,

3. Promocja miasta Braniewa.

II. ORGANIZATORZY

1. Organizator: 

• Stowarzyszenie Nasze Braniewo NBR2006,

2. Współorganizatorzy:

• Urząd Miasta Braniewa,

• Miejski Ośrodek Sportu ZATOKA,

• Ochotnicza Straż Pożarna w Braniewie,

• Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie

• 9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej 

III.TERMIN I MIEJSCE

1.Zawody odbędą się:

- pływanie – rzeka Pasłęka (odcinek: od „przepławki” 1 km w górę rzeki),

- bieg - okolice stadionu miejskiego ( w/g trasy wyznaczonej przez organizatora).

2.Zawody odbędą się 10 czerwca 2018 roku.

3.Biuro  zawodów  mieścić  się  będzie  w  budynku  biurowym  Miejskiego  Ośrodka  Sportu
„Zatoka”  na ulicy Botanicznej  4. (Czynne będzie w dniu zawodów w godzinach od 8:30
do 10:00.)

IV.PROGRAM ZAWODÓW

- 08:30 do 10:00 – Weryfikacja zawodników (Godzina weryfikacji  będzie bezwzględnie
przestrzegana.  Jeżeli  osoba  nie  zgłosi  się  na  weryfikację,  zostanie  skreślona  z  listy
uczestników  i  na  jej  miejsce  wejdzie  osoba  z  listy  rezerwowej.)  Podczas  weryfikacji
zostaną także wydane pakiety startowe.

- 10:00 - 10:45   przygotowanie zawodników do startu 

-11:00 – START do Małego Aquathlonu i Fun Race –  w okolicach biura zawodów/ 
przepławki dla ryb/

- 11:45 – START do Dużego Aquathlonu – j. w.

- 13:30 – Dekoracja zwycięzców oraz zamknięcie zawodów.
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V. PRZEBIEG ZAWODÓW

Zawodnicy zostają podzieleni na trzydziestoosobowe grupy według podziału dokonanego
przez organizatora.  Każda grupa będzie  posiadała  czepki  innego koloru.  Pierwsza grupa
startuje o godzinie 11.45, kolejna grupa z 1'  opóźnieniem,  następna z 2 minutowym i tak do
ostatniej grupy. Na mecie zawodnicy startujący z drugiej i kolejnej grupy mają odejmowaną
różnicę  czasu  opóźnienia.  W przypadku  mniejszej  ilości  zawodników  tj.  poniżej  60  start
wspólny.

Mały aguatlon zostaje podzielony na dwie 30 osobowe grupy i rywalizacja przebiega tak jak 
w dużym aquatlonie.

VI. DYSTANSE

   1.  Mały Aquathlon + Fun Race – w kategoriach: Młodziczka, Młodzik (rocznik 2003 – 
2004), zawodnicy młodsi, amatorzy na zasadzie udziału bez nagród za zajęte miejsce*)

Pływanie     200 m  
  Bieg              1,2 km

*) Przyznana będzie nagroda dla najmłodszego uczestnika zawodów

   2.  Duży Aquathlon – w kategoriach: F, M, F1, M1, F2, M2, F3, M3, F5, M5 *

Pływanie      1 km  
  Bieg               5,0 km

*) Zawodnicy zostaną sklasyfikowani w poszczególnych kategoriach o ile wystartuje w nich 
minimum 5 uczestników lub uczestniczek. 

VII. KLASYFIKACJE

F0, M0 – Młodziczka, Młodzik (rocznik 2003 – 2004),
F1, M1 – Junior Młodszy (rocznik 2001 – 2002),
F2, M2 – Junior (rocznik 1999 – 2000),
F, M –  Open kobiet i mężczyzn w kategoriach:

20-29 
30-39
40-49
50-59
i powyżej 60 rok

VIII. UCZESTNICTWO

1. Limity uczestników:
-Duży Aquathlon – 180 osób (30 miejsc rezerwuje organizator do własnej dyspozycji),
-Mały Aquathlon i Fun Race – 60 osób (5 miejsc rezerwuje organizator do własnej 
dyspozycji).

2.Każdy z  uczestników zobowiązany jest  do posiadania  aktualnych badań lekarskich lub
ważnej  licencji  PZTri.  W  przypadku  niepełnoletnich  uczestników  startujących  w  Dużym
Aquathlonie,  Fun Race i  Małym Aquathlonie wymagana jest  zgoda na piśmie opiekunów
prawnych na udział w zawodach  (  druk w formacie .doc),  (druk w formacie .pdf). Druk
będzie można pobrać i wypełnić również w dniu zawodów (w biurze zawodów).
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3. W biurze zawodów w czasie weryfikacji zawodników (przy odebraniu pakietu startowego)
zawodnik  musi  dopełnić  wszystkich  formalności  –  licencja,  badanie,  oświadczenia  w
przypadku osób niepełnoletnich, akceptacja regulaminu, dostarczenie dowodów wpłaty przez
osoby dokonujące wpłaty na konto po dniu 01 czerwca 2018r.- niespełnienie któregokolwiek
warunku zwalnia organizatora od ewentualnych roszczeń.

4. Każdy z zawodników zobowiązany jest do wykonywania poleceń sędziów, zawartych w
regulaminie. W przypadku sytuacji spornych rozstrzygnięcie zależy od organizatora.

5.  Boksy dla  zawodników są terenem zamkniętym,  do którego prawo wstępu mają tylko
zawodnicy  z  odpowiednim  biletem  (zagubienie  biletu  skutkuje  oczekiwaniem  aż  inni
zawodnicy odbiorą swoje rzeczy).

6. Za sprzęt pozostawiony bez nadzoru organizator nie ponosi odpowiedzialności.

7. Każdy z uczestników biorących udział w zawodach zobowiązany jest do ubezpieczenia się
na  własny koszt.       

8.Każdy z uczestników biorących udział w zawodach zobowiązany jest do zapoznania się z
niniejszym regulaminem i wyraża zgodę na wszystkie jego ustalenia.

IX.ZGŁOSZENIA I WARUNEK UCZESTNICTWA

1. Zgłoszenie do zawodów należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
zamieszczonego na stronie http://aquathlon.brbraniewo.pl w terminie:

do 10 maja 2018 r.

2. Przyjęcie zgłoszenia do zawodów zawodników po 10 maja 2018 roku uzależnione jest od
akceptacji organizatorów. Akceptację należy uzyskać przed dokonaniem zgłoszenia pod nr
tel. 605 295 445 – Piotr Śliwiak.

8.  Zawodnicy  chcący  wziąć  udział  w  Mistrzostwach  Polski  Nauczycieli  wraz  ze
zgłoszeniem  obowiązani  są  dostarczyć  dokument  poświadczający  wykonywany
zawód.

9. Dodatkowych informacji udziela Piotr Śliwiak,  tel. 605 295 445.

X. NAGRODY

1. Nagrodami w poszczególnych kategoriach są upominki rzeczowe. 

2. Zawodnicy startujący w wyścigu "Fun Race" nie biorą udziału w rywalizacji o miejsca w
kategoriach wiekowych.

3. Nagrody nie mogą się "dublować".

4. Nagrody specjalne zostaną przyznane w następujących kategoriach:

 Najlepszy zawodnik Powiatu Braniewskiego,
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 Największy pechowiec,
 Najlepszy zawodnik Miasta Braniewa,
 Najmłodszy uczestnik zawodów,
 Najstarszy uczestnik zawodów.

W ramach Mistrzostw Polski zostaną wręczone nagrody specjalne dla trzech  najlepszych 
zawodników w kategorii kobiet i mężczyzn. 

XI. FUN RACE 

"Fun Race" polega na wyścigu amatorów, którzy chcą spróbować pierwszy raz rywalizacji w
aquathlonie, lub nie czują się na siłach aby wystartować na dłuższym dystansie.

Wyścig bez limitów wiekowych. 

Sprawdzić swoją wytrzymałość mogą wszyscy niezależnie od wieku. Wyścig ten wskazany
jest dla rodziców, chcących towarzyszyć swoim dzieciom.

XII. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1.Organizator zobowiązuje się do:

• przygotowania i odpowiedniego zabezpieczenia akwenu pływackiego,
• odpowiedniego oznakowania trasy: pływackiej i biegowej,
• zabezpieczenia opieki medycznej, sędziów itp.

2.Każdemu z uczestników, który ukończy zawody zgodnie z przepisami, organizator
gwarantuje otrzymanie pakietu "Finishera", w skład którego wchodzą: 

• pamiątkowy medal,
• koszulka z logo zawodów,
• gadżety reklamowe,
• woda mineralna, czekolada.

3.Organizator zapewnia posiłek po zawodach.

4.  Zwycięzcy poszczególnych kategorii  mogą otrzymać tylko jedną nagrodę (w pierwszej
kolejności  Open,  następnie  ewentualnie  "grupa wiekowa")  -  ustalenie  nie dotyczy nagród
specjalnych.

5.Dodatkowych informacji dotyczących organizacji zawodów udzielają:
Piotr Śliwiak tel. 605 295 445,
Dariusz Frąckiewicz tel. 605072297 .
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