Regulamin
IV Ogólnopolskich Zawodów Pływackich na Brdzie
„Woda Bydgoska”

1. Organizator:
Urząd Miasta Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Jezuickiej 1.
2. Termin:
15 sierpnia 2017 r.
3. Miejsce:
Start na dystansie 2800 m: rzeka Brda na wysokości „slipu” przy HSW „Łuczniczka”,
meta na Wyspie Młyńskiej
Start na dystansie 1600 m: rzeka Brda na wysokości Rybiego Rynku, meta na Wyspie
Młyńskiej
Start na dystansie 650 m: rzeka Brda na wysokości Mostu im. Jana Kiepury przy Operze
Nova, meta na Wyspie Młyńskiej
4. Program:
Wyspa Młyńska
10:30 – 13:00 – wydawanie pakietów startowych dla dystansu 650m,
Start do dystansu 650m z podziałem na fale:
12:00 - I tura - (50 uczestników), start z wody,
12:30 - II tura - (50 uczestników), start z wody,
13:00 - III tura - (50 uczestników), start z wody,
13:30 - IV tura - (50 uczestników), start z wody,
14:00 - V tura - (50 uczestników), start z wody,
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HSW „Łuczniczka”
13:00 – 14:10 – wydawanie pakietów startowych dla dystansu 2800 m
Start do dystansu 2800 m:
14:30 – I tura - (70 uczestników), start z wody,

Rybi Rynek
15:30 – 16:20 – wydawanie pakietów startowych dla dystansu 1600 m
Start do dystansu 1600 m z podziałem na fale:
16:00 - I tura - (60 uczestników), start z wody,
17:00 - II tura - (60 uczestników), start z wody,

18:00 - Ukończenie wyścigu przez ostatnich Uczestników imprezy
18:40– Wręczenie nagród - amfiteatr na Wyspie Młyńskiej
19:00 – Zakończenie imprezy
5. Charakterystyka przedsięwzięcia:
IV Ogólnopolskie Zawody Pływackie na Brdzie „Woda Bydgoska” są imprezą
rekreacyjną, przeznaczoną dla osób które mają doświadczenie w pływaniu w otwartych
zbiornikach wodnych. Wyścigi mają charakter rywalizacji sportowej. Prowadzony będzie
profesjonalny pomiar czasu. Wyłonieni i nagrodzeni zostaną zwycięzcy w kategorii
„Mężczyźni” i w kategorii „Kobiety”. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do uiszczania
opłat startowej w wysokości 20 zł na wskazane konto w formularzu rejestracyjnym
Przewidziano wyścigi na trzech dystansach: 2800 metrów 1600 metrów i 650 metrów.
O bezpieczeństwo podczas zawodów dbać będzie Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe. Dopuszczalny jest udział zawodników w piankach lub bez pianek
pływackich. 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. W zawodach będzie prowadzona osoba
klasyfikacja dla mężczyzn i kobiet w kategoriach wiekowych. Uwaga! Organizator
wprowadza zakaz udziału w Zawodach z wykorzystaniem płetw i wiosełek pływackich.
Prosimy o niekorzystanie podczas zawodów z odtwarzaczy muzycznych. Głośna muzyka
w słuchawkach może uniemożliwić ewentualny kontakt ze służbami ratowniczymi.
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6. Warunki udziału:
a)

Rejestracja

do

zawodów

prowadzona

jest

poprzez

Internet.

Na

stronie:

www.aktywna.bydgoszcz.pl
Zapisy przyjmowane są do 5 sierpnia 2017 r. do godziny 23.59. Organizator wprowadza
limity uczestnictwa w imprezie. Na dystansie 2800m możliwy jest start 70 osób, 1600
metrów możliwy jest start 120 osób 650 metrów możliwy jest start 250 osób.
O udziale w imprezie świadczy dokonanie płatności zgodnie z formularzem
rejestracyjnym Fakt wypełnienia i wysłania samego formularza bez dokonania wpłaty
rejestracyjnej nie oznacza zakwalifikowania do imprezy.
a) W przypadku, gdy w ramach zgłoszeń internetowych nie zostanie wyczerpany
przewidziany limit ilości zawodników odpowiedni dla każdego z dystansów, organizator
nie przewiduje możliwości dopisania się list startowych po 5 sierpnia.
b) W przypadku dodatkowych pytań prosimy kontaktować się za pośrednictwem adresu:
aktywna@um.bydgoszcz.pl. w tytule wiadomości wpisując „Woda Bydgoska”.
c) Biorąc udział w zawodach Uczestnik zobowiązuje się do płynięcia po wyznaczonej
trasie oraz do dostosowania się do bieżących uwag patroli wodnych
d) Łamanie postanowień regulaminu może skutkować wykluczeniem z zawodów, o czym
decyduje Organizator.
e) Uczestnik zobowiązany jest do startu w czepku przekazanym przez Organizatora
w pakiecie startowym.
f) Uczestnik zobowiązany jest do podpisania w momencie odbioru pakietu startowego
„Oświadczenia Zawodnika” stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
g) Jeden zawodnik może wystąpić tylko na jednym dystansie w zawodach.
h) 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.

str. 3

7. Limity czasowe:
Organizator wprowadza limit czasowy na dystansie 2800 m – 90 min 1600 m – 60 minut
oraz limit czasowy na dystansie 650 m – 30 minut. 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.
8. Pakiety startowe:
Uczestnicy biorący udział w zawodach pakiety startowe będą mogli odbierać wg.
poniższej rozpiski:
- dystans 2800 m pakiety startowe będą wydawane przy HSW „Łuczniczka” w godz.
12:30 – 13:40,
- dystans 1600 m pakiety startowe będą wydawane na Rybim Rynku w godzinach
13:30 – 14:30,
- dystans 650 m pakiety startowe będą wydawane na Wyspie Młyńskiej w godzinach
10:30 – 13:30.
O dodatkowych terminach odbioru pakietów startowych Organizator będzie informował
na stronie internetowej www.aktywna.bydgoszcz.pl
9. Szatnia:
Organizator zapewni szatnie na starcie / mecie trzech dystansów. W przypadku startu
z HSW „Łuczniczka” oraz Rybiego Rynku odzież zawodników zapakowana w worki
szatniowe zostanie przetransportowana przez Organizatora na Wyspę Młyńską.
10. Nagrody:
Każdy uczestnik Zawodów otrzyma pamiątkowy medal. Ponadto przewidziano
następujące nagrody:
a) Kategoria Mężczyźni na dystansie 1600 metrów:
I miejsce - voucher na sprzęt pływacki w sklepie Klubben Swim o wartości 1 500
zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie ,167,-zł
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II miejsce - voucher na sprzęt w sklepie Klubben Swim o wartości 1 000 zł wraz z
dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 111 zł,
III miejsce - voucher na sprzęt pływacki w sklepie Klubben Swim wartości 500 zł
oraz puchary
b) Kategoria Kobiety na dystansie 1600 metrów:
I miejsce - voucher na sprzęt pływacki w sklepie Klubben Swim o wartości 1 500
zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 167 zł
II miejsce - voucher na sprzęt w sklepie Klubben Swim o wartości 1 000 zł wraz z
dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 111 zł,
III miejsce - voucher na sprzęt pływacki w sklepie Klubben Swim wartości 500 zł
oraz puchary
c) Kategoria Mężczyźni na dystansie 2800 metrów:
I miejsce - voucher na sprzęt pływacki w sklepie Klubben Swim o wartości 2 000
zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 222 zł,
II miejsce - voucher na sprzęt w sklepie Klubben Swim o wartości 1 500 zł wraz z
dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 167 zł,
III miejsce, voucher na sprzęt pływacki w sklepie Klubben Swim wartości 1 000 zł
wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 111 zł
oraz puchary
d) Kategoria Kobiety na dystansie 2800 metrów:
I miejsce - voucher na sprzęt pływacki w sklepie Klubben Swim o wartości 2 000
zł wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 222 zł,
II miejsce - voucher na sprzęt w sklepie Klubben Swim o wartości 1 500 zł wraz z
dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 167 zł,
III miejsce, voucher na sprzęt pływacki w sklepie Klubben Swim wartości 1 000 zł
wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 111 zł
e) Kategoria Mężczyźni na dystansie 650 metrów:
I, II, III miejsce – zestawy upominków promocyjnych Miasta Bydgoszczy, puchary
f) Kategoria Kobiety na dystansie 650 metrów:
I, II, III miejsce – zestawy upominków promocyjnych Miasta Bydgoszczy, puchary
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Organizator jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych pobierze i przekaże podatek zryczałtowany w wysokości 10% łącznej
wartości nagród przewyższających 760zł do właściwego urzędu skarbowego.
Dodatkowe nagrody w postaci miesięcznych karnetów na basen dla 36 osób za zajęcie
pierwszych miejsc w poszczególnych

kategoriach wiekowych na trzech dystansach

przekaże Sponsor - Park Aktywnej Rehabilitacji i Sportu w Bydgoszczy. W przypadku
wygrania przez zawodnika kategorii open nagroda przechodzi na osobę, która zajęła
drugie miejsce w tej samej kategorii wiekowej. Karnety będą do wykorzystania w Parku
Aktywnej Rehabilitacji i Sportu w Bydgoszczy.
UWAGA! Triumfatorzy zawodów, osoby otrzymujące nagrody zobowiązane są do udziału
w ceremonii dekoracji w oficjalnych koszulkach zawodów Woda Bydgoska, które zostaną
udostępnione przez Organizatora .

11. Odpowiedzialność Uczestników zawodów:
Każdy Uczestnik zawodów wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy deklaruje,
iż płynie 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
13. Przebieg tras:
Mapy tras stanowią załącznik do niniejszego regulaminu
14. Postanowienia końcowe:

str. 6

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.

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.
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