REGULAMIN
FUN SWIMRUNN BYDGOSZCZ 2017
1. Organizator:
Urząd Miasta Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Jezuickiej 1.
2. Termin:
15 sierpnia 2017 r.
3. Miejsce:
Wyspa Młyńska + Rzeka Brda
4. Program:
Zawody Fun Swimrun odbędą się na dystansie ok. 5974 metrów.
Pływanie: 1 odcinek 422m, 2 odcinek 336m, 3 odcinek 706m, razem 1464 m
Bieg: 1 odcinek 1990m, 2 odcinek 2520m, razem 4510m.
Start zawodów planowany jest na godzinę 10:00 Uczestnicy będą startować z Wyspy
Młyńskiej w 10. sekundowych odstępach czasowych.
5. Charakterystyka przedsięwzięcia:
Trasa składa się z dwóch odcinków biegowych zaznaczonych na mapie kolorem żółtym
oraz

trzech

pływackich

zaznaczonych

na

mapie

kolorem

czerwonym

z umieszczonymi na nich przeszkodami. Uczestnicy w celu ukończenia zawodów muszą
pokonać wszystkie odcinki oraz znajdujące się na nich przeszkody. Uczestnicy przez cały
czas trwania zawodów poruszają się z niezmienionym ekwipunkiem. Dozwolone jest
stosowanie takiego sprzętu jak: pianka triathlonowa, okulary pływackie, wiosełka pływackie,
ósemka

pływacka

typu

pullbouy,

rurki

czołowe,

płetwy

o

długości

pióra

nie

przekraczającego 115 cm oraz sprzęt wypornościowy o powierzchni nie większej niż
100x60 cm. W trakcie zawodów zostanie użyty elektroniczny pomiar czasu. Punkty
żywieniowe/z wodą będą znajdować się przy Hotelu Słoneczny Młyn oraz na mecie
imprezy. Wszelka pomoc z zewnątrz jest zabroniona pod rygorem dyskwalifikacji. Przed
startem każdy z zawodników musi zadeklarować sprzęt, z którym startuje na formularzu
przygotowanym przez Organizatora w biurze zawodów – załącznik nr 1 do regulaminu.
Ekwipunek zawodników zostanie sprawdzony przed jak i po zawodach. Zawodnik musi
pokonać każdy z etapów rywalizacji ze sprzętem, którym zadeklarował. Na czas
pokonywania przeszkód dopuszczalna jest możliwość pokonania przeszkody bez
ekwipunku. Za każdorazowe niepokonanie danej przeszkody zawodnikowi grozi kara
czasowa 5 min./przeszkoda.

6. Warunki udziału:
Rejestracja

do

zawodów

prowadzona

jest

poprzez

www.aktywna.bydgoszcz.pl Uczestnicy zawodów

Internet.

Na

stronie:

są zobowiązani do uiszczania

opłat startowej w wysokości 20 zł na wskazane konto w formularzu rejestracyjnym
Zapisy przyjmowane są do 5 sierpnia 2017 r. do godziny 23.59. Organizator
wprowadza
O

limity

udziale

w

uczestnictwa
imprezie

w

imprezie

świadczy

w

liczbie

dokonanie

100

uczestników.

płatności

zgodnie

z formularzem rejestracyjnym Fakt wypełnienia i wysłania samego formularza bez
dokonania wpłaty rejestracyjnej nie oznacza zakwalifikowania do imprezy.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy kontaktować się za pośrednictwem
adresu: aktywna@um.bydgoszcz.pl. w tytule wiadomości wpisując „Fun Swimrunn”.
Biorąc udział w zawodach Uczestnik zobowiązuje się do płynięcia po wyznaczonej
trasie oraz do dostosowania się do bieżących uwag patroli wodnych. Łamanie
postanowień

regulaminu

może

skutkować

wykluczeniem

z

zawodów,

o czym decyduje Organizator.
Uczestnik zobowiązany jest do startu w czepku przekazanym przez Organizatora
w pakiecie startowym. Uczestnik zobowiązany jest do podpisania w momencie
odbioru pakietu startowego „Oświadczenia Zawodnika” stanowiącego załącznik do
niniejszego regulaminu. W zawodach dopuszczalny jest wyłącznie start osób, które
ukończyły 18 rok życia lub osób które ukończyły 16 rok życia i posiadają pisemną
zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach
Organizator zabrania pływania na plecach - stylem grzbietowym w zawodach. Każdy
zawodnik

płynący

stylem

grzbietowym

w

zawodach

będzie

natychmiast

podejmowany z wody przez WOPR, co jest jednoznaczne z dyskwalifikacją
w zawodach.
7. Limity czasowe:
Organizator wprowadza limit czasowy – 120 min. W przypadku, gdy Zawodnik nie
ukończy zawodów w wyznaczonym limicie czasu, nie będzie uwzględniony
w klasyfikacji generalnej oraz zostanie podjęty z akwenu przez łódź WOPR
(w przypadku gdy zawodnik będzie znajdował się w wodzie).
8. Pakiety startowe:
Uczestnicy biorący udział w zawodach pakiety startowe będą mogli odbierać w dniu
imprezy w namiocie organizatora na Terenie Wyspy Młyńskiej w godzinach

9:00 - 9:40. O dodatkowych terminach odbioru pakietów startowych Organizator
będzie informował na stronie internetowej www.aktywna.bydgoszcz.pl
9. Szatnie:
Organizator zapewni szatnie na starcie i mecie (Wyspa Młyńska)

10. Nagrody:
Każdy uczestnik Zawodów otrzyma pamiątkowy medal. Ponadto przewidziano
następujące nagrody:
Kategoria Mężczyźni:
I miejsce – nagroda pieniężna o wartości 1 111 zł (od wartości nagrody zostanie
potrącony podatek zryczałtowany, o którym mowa w art. 41 ust 7 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody tj. 111,-zł.
Organizator jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, przekaże podatek zryczałtowany do właściwego urzędu
skarbowego)
II miejsce - nagroda pieniężna o wartości 700 zł
III miejsce - nagroda pieniężna o wartości 500 zł
Kategoria Kobiety:
I miejsce – nagroda pieniężna o wartości 1 111 zł (od wartości nagrody zostanie
potrącony podatek zryczałtowany, o którym mowa w art. 41 ust 7 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody tj. 111,-zł.
Organizator jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, przekaże podatek zryczałtowany do właściwego urzędu
skarbowego)
II miejsce - nagroda pieniężna o wartości 700 zł
III miejsce - nagroda pieniężna o wartości 500 zł
UWAGA! Triumfatorzy zawodów, osoby otrzymujące nagrody zobowiązane są do
udziału w ceremonii dekoracji w oficjalnych koszulkach, które zostaną udostępnione
przez Organizatora .
11. Odpowiedzialność Uczestników zawodów:
Każdy Uczestnik zawodów wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy deklaruje,
iż płynie i biegnie na własną odpowiedzialność, znając własne możliwości i stan

zdrowia. Uczestnik zawodów deklaruje także, że nie będzie domagał się żadnych
rekompensat w przypadku wypadku lub kontuzji wynikającej z uczestnictwa
w zawodach.
12. Zabezpieczenie trasy:
Wodne

Ochotnicze

Pogotowie

Ratunkowe,

Policja,

Wolontariusze,

Obsługa

medyczna

13. Przebieg tras:
Mapy tras stanowią załącznik do niniejszego regulaminu
14. Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, odwołania imprezy,
zmiany jej daty lub godziny. Uczestnikom nie przysługuje w takim wypadku prawo do
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora. Organizator zapewnia doraźną
opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów. Organizator zapewnia zabezpieczenie
wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie. Organizator nie odpowiada za rzeczy
zgubione w trakcie imprezy.
UWAGA: Uczestnikami zawodów są wyłącznie osoby zarejestrowane zgodnie z zasadami niniejszego
Regulaminu. Zawodnicy są zobowiązani do startu w czepkach zapewnionych przez Organizatora.
Osoby niezarejestrowane oraz osoby startujące bez regulaminowych czepków na głowie zostaną
wykluczone z zawodów i podjęte z akwenu przez jednostki WOPR przed startem.

