OTWARTE MISTRZOSTWA
KONSTANCINA
W AQUATHLONIE, 6.10.2018 R

1. Organizator
Integracyjny Klub Sportowy „Konstancin”
2. Termin i miejsce imprezy
Zawody odbędą się w dniu 6.10.2018 r. (sobota) na:
- pływalni w CKR przy ul. Gąsiorowskiego 12/14, Konstancin Jeziorna 05-510
– ścieżce zdrowia w Chojnowskim Parku Narodowym w Konstancinie
Jeziornie, start przy Restauracji Zalewajka
3. Program imprezy
9.30 – 10.30 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów na ścieżce
zdrowia, przy Restauracji Zalewajka
Zawody biegowe
10.00 – 10.30 rozgrzewka
10.30 - start pierwszych zawodników
13.00 – zakończenie zmagań
biegowych

Zawody pływackie
13.00 – 13.30 rozgrzewka
13.30 – start pierwszych zawodników
15.00 – zakończenie zawodów

Zawody rozegrane zostaną oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
Kategoria wiekowa
2012 i młodsi
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003 – 2000
1999 i starsi

Konkurencja biegowa
200 m
400 m
400 m
800 m
800 m
1800 m
1800 m
1800 m
1800 m

Konkurencja pływacka
25 m
25 m
100 m
200 m
200 m
400 m
400 m
400 m
400 m

4. Zasady uczestnictwa:
- prawo startu w zawodach mają dzieci, młodzież i dorośli potrafiące pływać bez
sprzętu wypornościowego oraz akceptujący warunki niniejszego regulaminu
- uczestnicy zawodów muszą podpisać oświadczenie, że są zdrowi i startują na
własną odpowiedzialność. Oświadczenie za niepełnoletnich uczestników
podpisują opiekunowie prawni.
- uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i
wykorzystanie swojego wizerunku, w tym na zamieszczanie tych danych w
przekazach internetowych i
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w formie drukowanej
- warunkiem dopuszczenia do zawodów jest wypełnienie formularza
zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.ikskonstancin.com.pl (zakładka
Aquathlon) i przesłanie mailem na adres agolon@op.pl do dnia 3 października
2018 (środa)
- dokonanie opłaty startowej w wysokości 20 zł na konto IKS Konstancin 71 8002
0004 0200 1267 2002 0003, tytułem „Imię i nazwisko uczestnika, zawody aquathlon” do
dnia 3 października 2018 (środa)
- formularz zgłoszenia oraz opłatę startową można także przekazać osobiście do
kasy pływalni CKR w Konstancinie Jeziornie do dnia 3 października 2018 r.
- limit uczestników wynosi 200 osób
- opłata startowa nie podlega zwrotowi
5. Przepisy techniczne
- weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych oraz numerów
startowych odbędzie się 6.10.2018 r. (sobota) w biurze zawodów zlokalizowanym
na ścieżce zdrowia w godz. 9.30 – 10.30. Osoby dorosłe zobowiązane są
przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem. W przypadku uczestnika
małoletniego tożsamość potwierdzają rodzice.
- podczas biegu każdy uczestnik musi posiadać numer startowy
- depozyt i szatnia będą mieścić się w CKR przy ul. Gąsiorowskiego 12/14,
Konstancin Jeziorna.
- zawody biegowe odbędą się ze startu wspólnego wg kategorii wiekowej w
podziale na dziewczęta i chłopców. Zawody pływackie zostaną przeprowadzone
seriami na czas wg kategorii wiekowej. Na dystansie 200 m i 400 m na jednym
torze będą pływać dwie osoby.
- start do konkurencji pływackich może odbyć się ze słupka lub z wody
6. Nagrody
- każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkowy medal, dyplom i koszulkę
pamiątkową
- za miejsca 1 -3 w każdej kategorii wiekowej wśród dziewcząt i chłopców
uczestnicy otrzymają puchary
7. Postanowienia końcowe
W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje sędzia główny lub/i organizator
imprezy.
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