
Regulamin zawodów pływackich
„VI Nocny Maraton Pływacki Termy Jakuba”

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem zawodów jest Spółka Baseny Miejskie „Termy Jakuba” sp. z o.o. z siedzibą w
Oławie (dalej: Organizator).

2. Zawody są organizowane pod nazwą „VI  Nocny Maraton Termy Jakuba” ( zwane dalej: "zawo-
dami").

3. Regulamin zawodów dostępny jest w Internecie na stronie http://www.termyjakuba.olawa.pl.

4. Celem zawodów jest popularyzacja pływania jako czynnej formy uprawiania rekreacji sportowej
i spędzania czasu wolnego.

5. Zawody zostaną przeprowadzone na basenie o długości 25 metrów.

6. Uczestnicy pływać będą wybranym przez siebie stylem pływackim.

MIEJSCE ZAWODÓW:

Siedziba Spółki Baseny Miejskie Termy Jakuba sp. z o.o., ul. 1 Maja 33a, 55-200 Oława

TERMIN ZAWODÓW:

7. Zawody odbędą się w niedzielę dnia 3 marca 2018 roku i trwać będą od godziny 00:00 do godzi -
ny 08:00.

8. Zawodnicy są zobowiązani stawić się przy stoliku sędziowskim o godz. 23.30, kiedy to nastąpi
losowanie torów.  

ZASADY UCZESTNICTWA:

9. W zawodach wezmą udział zawodnicy zaproszeni przez Organizatora  na podstawie przesłanego
CV z udokumentowanym wynikiem na dystansie  (800 m, 1500 m), startem w innych maratonach
pływackich (impreza, dystans, czas), udokumentowanym startem w zawodach triathlonowym lub
innym startem w zawodach pływackich z potwierdzonym czasem.

CV należy przesłać mailem na adres biuro@termyjakuba.olawa.pl do dnia 04.02.2019.



Lista  startowa dostępna  będzie  na  stronie  internetowej  Organizatora  pod  adresem
www.termyjakuba.olawa.pl  i  na  profilu  Facebook w  dniu 6.02.2019.  Opłatę  startową dokonują
wyłącznie zawodcy którzy znaleźli sie na liście startowej.

10.  Liczba  zawodników jest  ograniczona i  wynosi    12 osób  ,  po  2    osoby    na  każdym z  sześciu
dostępnych torów.

11. Zawodnicy muszą być pełnoletni w dniu zawodów.

12.  Wszyscy  biorący  udział  w  „VI  Nocny  Maraton  Pływacki”  zobowiązani  są  dostarczyć
organizatorowi, najpóźniej do dnia rozpoczęcia maratonu aktualne zaświadczenie lekarskie wydane
przez lekarza medycyny sportu (lub podpisać oświadczenie startu na własną odpowiedzialność),
potwierdzające brak medycznych przeciwwskazań do udziału w zawodach.
 
13. Nadzór nad sportowym przebiegiem zawodów  sprawuje Sędzia Główny, którego pomocnikami
będą sędziowie torowi, którzy będę liczyć zawodnikom pokonany dystans. Sędzia Główny jest oso-
bą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg zawodów na pływalni i ma głos rozstrzygający  w kwe-
stiach sportowych.

14. Dopuszczalny jest start tylko i wyłącznie w stroju akceptowanym przez Międzynarodową Fede-
rację Pływania (FINA), tj. czepek, zatyczki, okulary pływackie.

15. Obowiązuje całkowity zakaz używania akcesoriów wspomagających pływanie

OPŁATA STARTOWA:
 
16. Opłata startowa za udział w zawodach wynosi 80,00  zł ( osiemdziesiąt  złotych ) i należy ją
uiścić przelewem na konto Spółki/Organizatora (Bank Spółdzielczy w Oławie 88 9585 0007 0010
0019  9748  0001,  w  tytule  przelewu  należy  wpisać  Imię  i  Nazwisko  z  dopiskiem  VI  Nocny
Maraton) do dnia 15.02.2019 roku.

Po upływie wskazanego wyżej terminu Organizator zastrzega sobie prawo wykreślenia zawodnika z
listy startowej  i zaproszenia innych zawodników, którzy przesłali swoje zgłoszenie zgodnie z ni-
niejszym            regulaminem.

NAGRODY:

17. Organizator uhonoruje nagrodami zawodników, którzy zajmą kolejno: pierwsze, drugie i trzecie
miejsce. O miejscu na podium, będzie decydował pokonany dystans w czasie 8 h ( osiem godzin ).  

18. Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkową statuetkę, karnet na okaziciela o wartości 55,00
zł uprawniający do wstępu na pływalnię krytą , 2 bilety na seans w OH Kino oraz gadżety reklamo-
we.

19. Dekoracja wraz z wręczeniem nagród odbędzie się po zakończeniu rywalizacji.



POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20. Osobą upoważnioną ze strony Organizatora do kontaktu z uczestnikami jest   Łukasz Tyc, tel.
664 996 622, adres poczty elektronicznej: instruktor@termyjakuba.olawa.pl  

21. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w zawodach. Zmieniony Regulamin obowiązuje od cza-
su opublikowania go na stronie http://www.termyjakuba.olawa.pl

22. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Zawodów, postanowień jego Regulaminu i interpretacji
rozstrzyga Organizator.

23. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie zawodów bądź zmiany w
jego organizacji wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.

mailto:instruktor@termyjakuba.olawa.pl

