55. Międzynarodowy Maraton Pływacki
„Wpław przez Kiekrz”
im. Stanisława Garczarczyka
Zawody objęte Honorowymi Patronatami:

1. Miejsce i termin.
1.1
Miejsce: Jezioro Kierskie w Poznaniu – Przystań Kiekrz ul. Ks. Nawrota 14
1.2
Termin: 06 sierpnia 2022 r.
1.3
Start: godzina 9:00
1.4
Biuro czynne od godziny 8.
1.5
ZAMKNIĘCIE LISTY STARTOWEJ O 8:30.
2. Organizator.
2.1
Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki
3. Dofinansowanie ze środków:
3.1
Urząd Miasta Poznania, Wydział Sportu #poznanwspiera
3.2
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Promocji i Aktywności Społecznej
4. Partnerzy.
4.1
Auto Compol S.A.
4.2
Policja
4.3
Straż Pożarna
4.4
KASKADA Hotel&Restauracja
4.5
WOPR
5. Patronat Medialny.
5.1
Głos Wielkopolski
5.2
Radio Poznań
5.3
TVP3 Poznań
5.4
Livetiming.pl
6. Cel imprezy.
6.1
Popularyzacja pływania długodystansowego.
6.2
Propagowanie formy aktywnego spędzania czasu.
6.3
Promowanie bezpiecznych form korzystania z wód otwartych.
7. Koordynator zawodów – Jacek Thiem.
8. Dystans i trasa wyścigu.
8.1
Zawody zostaną przeprowadzone na dystansie ok. 10 000 metrów.
8.2
Start i meta: Przystań Kiekrz
8.3
Trasa: jedna pętla oznakowana bojami kierunkowymi i nawrotowymi zgodnie z mapą.
Kierunek trasy: odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Boje w kolorze żółtym należy
ominąć lewym ramieniem. Boje w kolorze pomarańczowym należy ominąć prawym
ramieniem.

8.4
8.5

Start odbywa się z wody po ustawieniu zawodników przez Sędziego Głównego w linii prostej
będącej prostopadłą do pierwszej boi nawrotowej.
Meta wyścigu: linia przebiegająca pod bramą znajdującą się na wodzie. Przekroczenie tej
linii oznacza zakończenie wyścigu i odnotowanie wyniku.

9. Informacje techniczne.
9.1
Pomiar czasu: ręczny.
9.2
Do startu zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia po wypełnieniu
oświadczenia o stanie zdrowia i wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
9.3
Zawodnicy mogą startować w strojach tekstylnych zgodnych z regulaminem PZP
dotyczącym stroju pływackiego na wodach otwartych i na basenie.
9.4
Zawody zostaną przeprowadzone jeżeli temperatura wody nie będzie niższa niż 16 °C i
wyższa niż 31 °C.
9.5
Limit czasu wynosi 3 godziny od startu. Zawodnicy znajdujący się po tym czasie w wodzie
kończą udział w wyścigu, zostaną podjęci z wody i nie zostaną sklasyfikowani.
9.6
Zawodnicy uczestniczący w zawodach mają prawo:
 Pokryć ciało substancją zabezpieczającą przed obniżeniem temperatury w wodzie,
 Użyć okularków, klipsów na nos i zatyczek do uszu,
 Wezwać pomoc lub przerwać wyścig poprzez uniesienie ręki nad głowę w pozycji
„na plecach”,
 Korzystać podczas wyścigu z pożywienia i picia podawanego z platformy żywieniowej
(ustawiona w połowie dystansu: pomost Restauracji Kaskada).
9.7
Zawodnicy uczestniczący w zawodach nie mogą:
 Korzystać w czasie wyścigu ze sprzętu ułatwiającego pływanie,
 Korzystać z pomocy osób nie związanych z wyścigiem w czasie jego trwania.
9.8
Zawodnicy uczestniczący w zawodach zobowiązani są do:
9.8.1 Okazania dowodu tożsamości przy rejestracji;
9.8.2 Podpisania własnoręcznie oświadczenia przygotowanego przez organizatora, w którym
stwierdzają swoją zdolność do udziału w zawodach oraz że startują na własną

odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych pretensji do organizatorów w razie
ewentualnego uszczerbku na zdrowiu w wyniku startu w zawodach;
9.8.3 Podporządkowania się decyzjom Komisji Sędziowskiej;
9.8.4 Przestrzegania regulaminu zawodów;
9.8.5 Wpisania na widocznym miejscu wskazanym przez organizatora numeru startowego.
9.9
Zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani na wniosek
Sędziego Głównego. W związku z tym zabrania się:
9.9.1 Utrudniania płynięcia innym zawodnikom poprzez zrywanie okularków, ciągnięcie,
odpychanie, wpływanie na plecy;
9.9.2 Chodzenia po dnie poza bojami wyznaczającymi linię startu i mety;
9.9.3 Kontaktu fizycznego z łodzią zabezpieczającą.
9.10
W przypadku wystąpienia niebezpiecznych warunków zagrażających bezpieczeństwu
pływaków sędzia główny w porozumieniu z kierownikiem zabezpieczenia może przerwać
wyścig.
10. Klasyfikacja zawodów.
10.1
Klasyfikacja kobiet open 55. Maraton Wpław przez Kiekrz;
10.2
Klasyfikacja mężczyzn open 55. Maraton Wpław przez Kiekrz;
11. Zgłoszenia
11.1
Zgłoszenia tylko i wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy ZAPISZ SIĘ Termin zgłoszeń
31.07.2022 do godziny 24:00.
11.2
Organizator ustala limit startujących na 25 osób.
11.3
Do startu w ramach limitu zostaną dopuszczeni zawodnicy według daty zgłoszenia.
11.4
Organizator pozostawia sobie prawo weryfikacji listy startowej

Organizator dopuszcza start zawodników powyżej limitu pod warunkiem, że do zawodów
zgłoszą się z ratownikiem z uprawnieniami oraz łodzią zabezpieczającą. W tym wypadku
dopuszcza start kolejnych 25 zawodników. Łodzie zabezpieczające zostaną wylosowane
wśród zawodników
11.6
Lista startowa zostanie opublikowana na stronach: livetiming.pl oraz www.wozp.poznan.pl
w dniu 04.08.2022 r.
11.7
Wycofanie zgłoszenia do dnia 05.08.2022 na adres biuro@wozp.poznan.pl. W przypadku
nie przystąpienia do rywalizacji bez wycofania zgłoszenia zawodnik utraci prawo do udziału
w zawodach na wodach otwartych organizowanych przez WOZP do końca sezonu 2022.
Zasady finansowania.
12.1
Koszty związane z organizacją zawodów ponoszą organizatorzy.
Komisja Sędziowska.
13.1
Skład Komisji Sędziowskiej ustala Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Okręgowego Związku
Pływackiego.
13.2
Sędziowie wyznaczeni do sędziowania są zobowiązani do posiadania aktualnej licencji
sędziowskiej.
Komisja Odwoławcza.
14.1
Skład Komisji Odwoławczej ustali organizator zawodów.
14.2
Ewentualne protesty należy składać zgodnie z regulaminem PZP.
Biuro zawodów czynne od godziny 8:00 w dniu zawodów – Przystań Kiekrz
Bezpieczeństwo.
16.1
Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialni są uprawnieni ratownicy WOPR
16.2
Każdy uczestniczący w zawodach otrzyma zabezpieczenie w postaci łodzi lub kajaka
z ratownikiem. (punkty 11.2,11.3,11.4,11.5)
16.3
Organizator zapewnia ubezpieczenie uczestników od skutków nieszczęśliwych wypadków.
16.4
Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz płetwonurka.
Nagrody.
17.1
Puchary – miejsca I – III / klasyfikacja kobiet i mężczyzn 55 Maraton Wpław przez Kiekrz.
17.2
Nagrody finansowe w klasyfikacji Wpław przez Kiekrz ufundowane przez Zarząd WOZP
11.5

12.
13.

14.

15.
16.

17.





Miejsce I kobiet i mężczyzn – 650 PLN
Miejsce II kobiet i mężczyzn – 500 PLN
Miejsce III kobiet i mężczyzn – 400 PLN
17.3
Statuetki i dyplomy dla wszystkich, którzy ukończą wyścig.
17.4
Każdy zawodnik otrzyma ciepły napój oraz posiłek regeneracyjny.
18. Postanowienia końcowe.
18.1
W sprawach nie objętych regulaminem, oraz dotyczących uznania wyników decyduje Sędzia
Główny w porozumieniu z koordynatorem zawodów, oraz Komisją Odwoławczą.
18.2
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, na którym odbywać
się będą zawody.
18.3
Organizator pozostawia sobie prawo do decydowania w sprawach nie objętych regulaminem

Zapraszamy do udziału w najstarszym Maratonie
pływackim w Polsce

