REGULAMIN ZAWODÓW SWIM RUN TAMA 2018
JEZIORO KORONOWSKIE
STARTY INDYWIDUALNE ORAZ DRUŻYNOWE
I.
1.
2.
3.

4.

II.

OKREŚLENIE ZAWODÓW
Nazwa: niniejszy regulamin dotyczy zawodów swimrun pod nazwą Swim Run Tama 2018 (zwanych w dalszej
części regulaminu „Zawodami”).
Data: Zawody odbędą się 20 maja 2018 r.
Dystanse: Zawody odbędą się na następujących dystansach:
a. DYSTANS MARATON: wyścig drużynowy – dwuosobowy, na dystansie 24450m biegu oraz 2700m
pływania
b. DYSTANS SPRINT: wyścig indywidualny, na dystansie 8150m biegu oraz 900m pływania
Miejsce: start oraz meta Zawodów będą znajdowały się nad Jeziorem Koronowskim, ul. Wypoczynkowa 6 w
Koronowie.

ORGANIZATOR

Organizatorem Zawodów Swim Run jest: Towarzystwo Sportowe „Tri-sport” z siedzibą w Niemczu (kod pocztowy
86-032) przy ul. Szydłowskiej 5, NIP: 5542737333 oraz REGON: 340296320, zwany dalej „Organizatorem”.

III.
1.
2.
3.

IV.

CEL
Upowszechnienie zawodów swim run jako wszechstronnej formy ruchu.
Promocja miasta Koronowo oraz regionu kujawsko-pomorskiego w kraju i na świecie.
Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.

HARMONOGRAM ZAWODÓW

SOBOTA 19.05.2018
17:00 – 20:00 Biuro Zawodów
17:30 – 20:00 pasta party
19:00 – 20:00 odprawa techniczna
NIEDZIELA 20.05.2018
7:30 – 8:30 Biuro Zawodów
9:00 START zawodników dystansu SPRINT
9:15 START zawodników dystansu MARATON
10:00 – 17:00 zawodnicy na mecie
18:00 uroczystość wręczenia nagród i oficjalne zamknięcie zawodów
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V.
1.

2.
3.

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
Trasę na dystansie maraton pokonujemy w dwuosobowych zespołach. Zespół może składać się zarówno z
dwóch mężczyzn, dwóch kobiet lub par mieszanych. Maksymalna odległość od siebie zawodników jednej
drużyny to 10 metrów.
Trasę na dystansie sprint pokonujemy indywidualnie.
Niezależnie od dystansu przez cały czas trwania zawodów poruszamy się z niezmienionym ekwipunkiem.

VI.
1.

2.

3.

WYPOSAŻENIE
Obowiązkowe:
a. Strój dostosowany do temperatury panującej na Zawodach
b. Plastron z numerem startowym (w Pakiecie Startowym)
c. Czepek na odcinkach pływackich (w Pakiecie Startowym)
d. Pomiar czasu – Chip (w Pakiecie Startowym)
Zalecane:
a. Okulary pływackie
b. Wiosełka
c. Płetwy do 15cm długości – mierząc od dużego palca do końca płetwy
d. Piankowa deska w kształcie ósemki
e. Linka holownicza do współpracy miedzy członkami drużyny na dystansie maraton
Niedozwolone:
a. Materiał wypornościowy o powierzchni większej niż 100cm x 60cm
b. Płetwy dłuższe niż 15cm mierząc od dużego palca do końca płetwy

VII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TRASA I BEZPIECZEŃSTWO
Każdy zawodnik ma obowiązek znać trasę wyścigu, która będzie szczegółowo opisana oraz udostępniona
przez Organizatora przed Zawodami.
Każdy zawodnik jest zobowiązany do poruszania się w taki sposób aby nie narazić na niebezpieczeństwo
innych zawodników/ kibiców bądź obsługę Zawodów.
Na trasie Zawodów Organizator zapewni zawodnikom punkt odżywiania. Będzie on wyposażony w
standardowe produkty, które pojawiają się na imprezach o charakterze wytrzymałościowym.
Zabezpieczenie medyczne zapewniać będzie wyspecjalizowana jednostka upoważniona do obsługi zawodów
sportowych.
Każdy zawodnik bierze udział w Zawodach na własne ryzyko.
Każdy odcinek pływacki będzie zabezpieczony przez Wodne Pogotowie Ratunkowe.
Organizator zastrzega sobie prawo do zakazania kontynuowania wyścigu, jeśli któryś z zawodników nie jest
zdolny do dalszej rywalizacji.

VIII.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

DYSKWALIFIKACJA

Dyskwalifikacja zostanie nałożona na zawodnika lub drużynę w przypadku:
Skrócenia oznaczonej trasy.
Kontynuowania wyścigu po godzinie zamknięcia trasy.
Wyrzucenia odpadków poza wyznaczoną do tego strefą, która będzie się znajdowała w pobliżu punktu
odżywiania.
Rozdzielenia się zawodników jednej drużyny na odległość większą niż 10 metrów.
Porzucenia ekwipunku na trasie lub dobranie dodatkowego ekwipunku od osób trzecich.
Korzystania z pomocy osób trzecich poza obsługą Organizatora.
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IX.
1.
2.
3.

4.

BIURO ZAWODÓW I PAKI ETY STARTOWE
Biuro Zawodów będzie się mieściło w Hali Sportowo–Widowiskowej w centrum Koronowa przy ul.
Wąskotorowej 4.
Godziny otwarcia Biura Zawodów określone są w Harmonogramie Zawodów.
Każdy zawodnik startujący w Zawodach zobowiązany jest do osobistego odebrania (w Biurze Zawodów)
Pakietu Startowego, w którym znajdować się będą m.in. plastron z numerem startowym, czepek, opaska
identyfikująca oraz chip pomiaru czasu, a także upominki od sponsorów.
Pakiety Startowe nieodebrane w godzinach otwarcia Biura Zawodów nie będą przesyłane pocztą i przechodzą
na rzecz Organizatora.

X.
1.
2.
3.
4.
5.

POMIAR CZASU I LIMITY
W czasie trwania Zawodów prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu przez profesjonalną firmę b4sport
z użyciem chipów.
Warunkiem uwzględnienia zawodnika / drużyny w końcowej klasyfikacji Zawodów jest przekroczenie każdego
punktu pomiaru czasu.
Limit czasowy na dystansie maraton: 8 godzin
Limit czasowy na dystansie sprint: 3 godziny
Dokładne limity mogą ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych i zostaną podane na odprawie
technicznej.

XI.
1.
2.
3.

KLASYFIKACJA I NAGRODY
Na dystansie maraton nagrodzone zostaną po jednej najlepszej drużynie w każdej z kategorii.
Na dystansie sprint nagrody powędrują do pierwszych trzech zawodników i pierwszych trzech zawodniczek.
Każdy zawodnik/zawodniczka, który/a ukończy Zawody otrzyma na mecie koszulkę finsher’a oraz medal.

MARATON
Klasyfikacja Drużyn Męskich
Klasyfikacja Drużyn Żeńskich
Klasyfikacja Drużyn Mieszanych
SPRINT
Klasyfikacja Generalna Mężczyzn
Klasyfikacja Generalna Kobiet

XII.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W Zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat, opłacą opłatę
startowa, a także, w czasie weryfikacji w Biurze Zawodów, przedstawią dokument potwierdzający tożsamość oraz
podpiszą kratę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli i na własną odpowiedzialność.

XIII.
1.
2.

ZAPISY

Zgłoszenia od Zawodów będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej
Link do formularza zgłoszeniowego dostępny jest w zakładce ZAPISY
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3.

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, zawodnik ma 7 dni na dokonanie opłaty startowej (w wysokości
zgodnie z Tabelą Opłat Startowych obowiązującej w dniu dokonywania płatności). Po otrzymaniu opłaty
startowej Organizator wpisze zawodnika na listę startową.
4. W zawodach obowiązuje limit 100 drużyn na dystansie maraton oraz 100 uczestników na dystansie sprint.
5. Po osiągnięciu ww. limitu, każde kolejne zgłoszenie zostanie umieszczone na liście rezerwowej. Za moment
zgłoszenia uznawany jest czas wpłynięcia opłaty startowej na konto Organizatora. Osoby, które dokonają
rejestracji przed wyczerpaniem limitu miejsc, ale których wpłata zostanie zarejestrowana po jego
wyczerpaniu, również zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
6. Zawodnicy umieszczenie na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie,
gdy zwolni się miejsce na liście startowej. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia opłaty startowej.
Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na
listę rezerwową.
7. Organizator ma prawo do nieprzyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu.
8. Zapisy zostaną ostatecznie zamknięte 13.05.2018 o godzinie 12:00.
9. Opłaty startowe nie podlegają zwrotowi ani przeniesieniu na inny sezon.
10. Zmiana dystansu i/lub zmiana danych osobowych zawodnika jest możliwa w nieprzekraczalnym terminie do
31.04.2018 włącznie i wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty manipulacyjnej w wysokości 50
zł oraz dokonaniu ewentualnej dopłaty do wysokości opłaty startowej obowiązującej w momencie dokonania
przepisania. Organizator nie dokona zwrotu różnic pomiędzy tymi opłatami.
11. O chęci dokonania zmian, o których mowa w pkt.10 należy poinformować mailowo, a po uzyskaniu jego
zgody, niezwłocznie dokonać ww. dopłat.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na zmiany o których mowa w pkt.10, w
szczególności w przypadku, gdy limit miejsc startowych na danym dystansie został już osiągnięty.

XIV.

WYNIKI

Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej Zawodów.

XV.

TABELA OPŁAT STARTOWYCH

Opłaty startowe dla Zawodów są zależne od dystansów oraz terminów dokonania płatności i wynoszą
odpowiednio:
MARATON
Wysokość opłaty startowej [PLN]
175/osobę (350 drużyna)
200/osobę (400 drużyna)
225/osobę (450 drużyna)
300/osobę (600 drużyna)

Okres obowiązywania
31.01.2018
28.02.2018
30.04.2018
Po 31.04.2018

SPRINT
Wysokość opłaty startowej [PLN]
100/osobę
125/osobę
150/osobę
200/osobę
1.
2.

Okres obowiązywania
31.01.2018
28.02.2018
30.04.2018
Po 31.04.2018

Opłaty startowe należy wnosić poprzez system płatności elektronicznej dostępny w czasie rejestracji.
Organizator ma prawo ustalić dodatkowe progi i terminy obowiązywania opłat promocyjnych.
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XVI.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Uczestnicy Zawodów poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa w Zawodach wyrażają zgodę na
przetwarzanie swioch danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami) na potrzeby Zawodów, wyłaniania zwycięzców
oraz przyznania i wysłania nagród.
Administratorem danych jest Organizator. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz
ich poprawienie.
Dane osobowe Uczestnika zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r.Nr. 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) wyłącznie w celach, o których
mowa w ust.1. Wykorzystanie to obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika wraz z nazwą
miejscowości, w której zamieszkuje oraz wiek, w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane
będą informacje o Zawodach. W szczególności dotyczy to publikacji listy startowej.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie
lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Zawodach.
O ile podczas rejestracji Uczestnik wyraził taką zgodę, jego dane mogą być wykorzystane w celach
marktingowych, a na podany podczas rejestracji adres e-mail mogą być wysyłane informacje marketingowe
drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U.
Nr. 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami) przez Organizatora oraz podmioty z nim współpracujące.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując
korespondencję na adres mailowy Organizatora.

XVII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

UWAGI KOŃCOWE

Organizator posiada ubezpieczenie OC/NNW dla zawodników.
W czasie trwania Zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
Na mecie znajdować się będzie Strefa Zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas zawodów ceremonii wręczenia nagród.
Sprawy nie objęte Rgulaminem rozstrzyga Organizator.
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy
i przełożenia jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy
przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne
ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienie obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). A
także strat o charakterze majątkowym. Niezależnie od ubezpieczenia OC Organizatora uczestnicy Zawodów
powinni rozważyć ubezpieczenie się o od następstw nieszczęśliwych wypadków lub szerszym zakresie.
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