Regulamin
XVIII Pełczyckiego Maratonu Pływackiego
I. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Pełczyckiej
73-260 Pełczyce, ul.Starogrodzka 10
Kierownik zawodów: p. Marek Sowiński, tel. 605 453 881
Komitet Organizacyjny: Marek Sowiński, Krzysztof Wiklak, Witold Sitasz,
Ewa Krzemińska, Joanna Janił,
Współorganizatorzy: Klub Żeglarski "Sztaksel", MGOK Pełczyce, Urząd
Miejski w Pełczycach, Starostwo Powiatowe w Choszcznie.

II. CEL IMPREZY
Upowszechnianie zdrowotnych walorów pływania jako prostej formy
aktywności ruchowej oraz aktywizacja sportowa młodzieży i dorosłych.

III. TERMIN I MIEJSCE
Maraton odbędzie się dnia 15 sierpnia 2017 r. na Plaży Miejskiej
PEŁCZANKA na jeziorze Duży Pełcz w Pełczycach - woj.
zachodniopomorskie.

IV. TRASA I DYSTANS
Zawody rozegrane zostaną na trzech dystansach.
Wyścig dla dzieci do lat 14
- 500 m.
Wyścig dla początkujących maratończyków
- 1000 m
Wyścig główny na dystansie
- 2800 m.
Wyścig główny zostanie rozegrany w kategorii amatorów i profesjonalistów.
Start nastąpi z plaży przy ośrodku rekreacji i turystyki "PEŁCZANKA".

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
W maratonie mogą wziąć udział zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat i posiadają
aktualne badania lekarskie. W wyścigu dla dzieci mogą wziąć udział dzieci do

lat 14. Zawodnicy trenujący sporty pływackie (w klubach sportowych) mogą
brać udział w wyścigu głównym.
Na start zawodników niepełnoletnich muszą wyrazić zgodę rodzice w
obecności organizatorów (zgodę rodziców może dostarczyć trener lub
opiekun grupy zorganizowanej).
Zgłoszenia przyjmowane są w dniu imprezy w biurze zawodów (plaża nad
jeziorem Duży Pełcz).
Koszty organizacji zawodów ponosi Organizator, natomiast koszty
uczestnictwa ponoszą startujący zawodnicy.
Za udział w maratonie pobierana będzie opłata startowa w wysokości:
dorośli - 15 zł
dzieci i młodzież – 7 zł
(osoby bezrobotne mogą zostać zwolnione z opłaty startowej).
W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymują: gorący posiłek, ciepłe i
zimne napoje, dyplom uczestnictwa, ubezpieczenie, opiekę medyczną.

VI. PROGRAM ZAWODÓW
1000 – 1130
1130 - 1145
1145 – 1215
1215 – 1245
1245 – 1430
1430 – 1445

- przyjmowanie zgłoszeń w biurze zawodów,
- otwarcie zawodów,
- wyścig dla dzieci na dystansie 500 m,
- wyścig dla początkujących na dystansie 1 km,
- wyścig główny na dystansie 2,8 km,
- wręczenie nagród i zakończenie zawodów.

VII. NAGRODY
1. Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymają dyplomy, puchary oraz nagrody
rzeczowe.
2. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.
3. Najlepszy zawodnik z gminy Pełczyce w wyścigu głównym otrzyma
puchar i nagrodę rzeczową.
4. Najlepsza zawodniczka w wyścigu głównym otrzyma nagrodę rzeczową.
5. Nagród wymienionych w pkt. 1-4 nie łączy się. Jeżeli np. zawodnikowi
przysługuje jednocześnie nagroda za zwycięstwo i dla najlepszego
zawodnika z gminy Pełczyce – otrzymuje tylko jedną nagrodę, a drugą
kolejny zawodnik w danej klasyﬁkacji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- maraton odbędzie się bez względu na pogodę,
- każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność, potwierdzoną w
karcie zgłoszenia,
- Organizator zapewnia opiekę medyczną i asekurację podczas zawodów,
- skład komisji sędziowskiej wyznacza Organizator,
- za wypadki zaistniałe na trasie maratonu z winy zawodników lub osób
towarzyszących oraz za rzeczy pozostawione bez opieki Organizator nie
ponosi odpowiedzialności,
- ewentualne protesty należy zgłaszać do Sędziego głównego w ciągu 10
minut po ukończeniu konkurencji,
- Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego
regulaminu.
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