KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Grand Prix Polski
w Ratownictwie Wodnym 2020
Ostrołęka, 3 październik 2020 rok

1. TERMIN ZAWODÓW: 3 październik 2020 (sobota)







Akredytacja – 730-830
Rozgrzewka – 815 - 900
Odprawa sędziów i kierowników ekip – 830
Uroczyste otwarcie Grand Prix Polski – 915
Rozpoczęcie zawodów – godzina 930

2. MIEJSCE ZAWODÓW: Park Wodny „Aquarium” ul. Wincentego Witosa 3,

07 – 410 Ostrołęka
3. HONOROWY PATRONAT:

 Prezydent Miasta Ostrołęka Łukasz Kulik

4. INORMACJE TECHNICZNE:

 Basen 25 m , 8 torów (zawody rozgrywane będą na 6 torach, 2 skrajne tory
przeznaczone dla obsługi technicznej)
 Pomiar czasu: elektroniczny
 Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ILSF oraz postanowieniami
Regulaminu Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym 2020
5. ORGANIZATOR ZAWODÓW:






Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR – OS” w Ostrołęce
Park Wodny „AQUARIUM” w Ostrołęce
Komisja WOPR ds. Sportu
UKS „Piątka” Ostrołęka

6. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:

 Kierownik zawodów:

Dariusz Małkowski

7. ZASADY FINANSOWANIA:

 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy
 Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny
 Opłata startowa wynosi 30zł od zawodnika. Wpłaty należy dokonać w
nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020 r. na konto Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego „WOPR-OS” w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka
ul. Padlewskiego 51c/28 nr konta : 71 1680 1248 0000 3000 1330 9505
 Dane do rachunków należy przesłać do 30 września 2020 r. na adres :
darek_wopr@op.pl
8. ZASADY UCZESTNICTWA:

a)
b)




W Grand Prix Polski prawo startu mają zawodnicy posiadający ważną legitymację
członka WOPR na dany rok oraz aktualne badania lekarskie za które odpowiada
opiekun. Organizator zapewnia sobie możliwość dopuszczenia do udziału w
zawodach dowolnych podmiotów , niebędących w strukturach WOPR.
Zawodnik może startować i być sklasyfikowany wyłącznie w swojej kategorii
wiekowej.
Podczas zawodów prowadzona będzie klasyfikacja w czterech kategoriach
wiekowych z podziałem na klasyfikację :
w kategorii młodzików 12-13 lat (ukończonych w roku rozgrywania zawodów),
w kategorii juniorów młodszych 14-15 lat (ukończonych w roku rozgrywania
zawodów),
w kategorii juniorów 16-18 lat (ukończonych w roku rozgrywania zawodów),

 w kategorii OPEN.
c) Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna –zał. Nr1
d) Osoby pełnoletnie wypełniają załącznik nr 2
e) Za bezpieczeństwo i ubezpieczenia zawodników podczas zawodów
odpowiedzialność ponoszą opiekunowie
f) Obecność zawodników na otwarciu i zamknięciu GPP obowiązkowa.
9. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW należy przesłać w postaci pliku lenex (*lxf) na

adres: tomasz.bachorz@op.pl
 Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia
(DD/MM/RRRR), nazwę drużyny, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas
uzyskany w ostatnich 12 miesiącach.
 Termin zgłoszeń upływa 30 września 2020 r.
 BRAK MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAWODNIKÓW DO KONKURENCJI W
KATEGORIACH WIEKOWYCH, DO KTÓRYCH ZAWODNICY NIE NALEŻĄ!!!
10. REGULAMIN

ROZGRZEWKI: Tory 1 i 8 są torami jednokierunkowymi
przeznaczonymi również na skoki do wody. Skoki do wody w innych miejscach są
niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.

11. NAGRODY: Zgodnie z Regulaminem Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym

1. Trzech najlepszych zawodników w każdej konkurencji GP otrzymuje medale
według zajętych miejsc z podziałem na kobiety i mężczyzn oraz z podziałem na
kategorie: młodzików, juniorów młodszych, juniorów i open.
2. Najwszechstronniejszy zawodnik w klasyfikacji generalnej GP otrzymuje
pamiątkowy puchar lub statuetkę wg sumy zdobytych punktów wielobojowych z
podziałem na kobiety i mężczyzn oraz kategorie młodzik, junior młodszy, junior i
Open
3. W konkurencjach sztafetowych zostanie wręczony Puchar oraz medale pierwszym
trzem składom sztafetowym w kategorii kobiet i mężczyzn bez podziału na
kategorie wiekowe.
12. PROGRAM ZAWODÓW:

Kobiety
1
3
5
7
9
11
13

200m z przeszkodami (O,J)
100 m z przeszkodami (JM,M)
50m ratowanie manekina (O, J, JM, M)
100m ratowanie manekina w płetwach (O, J, JM, M)
100m ratowanie kombinowane (O, J, JM )
100m ratownik (O, J, JM, M)
4x50m sztafeta z pasem (O)

Mężczyźni
2
4
6
8
10
12
14

200m z przeszkodami (O,J)
100 m z przeszkodami (JM,M)
50m ratowanie manekina (O, J, JM, M)
100m ratowanie manekina w płetwach(O, J, JM, M)
100m ratowanie kombinowane (O, J, JM )
100m ratownik (O, J, JM, M)
4x50m sztafeta z pasem (O)

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
komunikatu oraz Regulaminu Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym 2020
 Prawo interpretacji Regulaminu Grand Prix w Ratownictwie Wodnym przysługuje
organizatorom
 W sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje przedstawiciel Komisji
Sportu WOPR oraz organizator
 Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo – programowej zawodów.

Kontakt z przedstawicielem organizatora :
Dariusz Małkowski, Tel. 604 093 280, e-mail: darek_wopr@op.pl

Załącznik nr 1 – zgoda na uczestnictwo w zawodach (osoba niepełnoletnia)
Imię i nazwisko uczestnika zawodów
………………………………………………………………………………………….……………………………
Data urodzenia uczestnika zawodów
……………………………………………………………………………………………………..………………...
Miejsce zamieszkania uczestnika zawodów
.……………...…………………………………………………………………………………………………….…
Imię, nazwisko i numer telefonu prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej
………………………………………………………………………………………………………………………
Jako opiekun prawny wyżej wymienionej osoby niepełnoletniej, wyrażam zgodę na jej
udział w zawodach sportowych organizowanych przez Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe „WOPR-OS” w Ostrołęce w dniu 3 października 2020 roku pod nazwą Grand
Prix Polski w Ratownictwie Wodnym . Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia wyżej
wymienionej osoby niepełnoletniej pozwala na wzięcie udziału w tego typu zawodach
sportowych oraz że startuje ona w nich na moją odpowiedzialność. Oświadczam, że
zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminów zawodów i obiektów, na których one
się odbędą i w pełni akceptuję zapisy w nich zawarte
............................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie, moich danych osobowych w bazie
danych Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego „WOPR-OS” w Ostrołęce, 07-410
Ostrołęka ul. Padlewskiego 51c/28, które będzie ich administratorem. Zgadzam się na
przekazywanie tych danych osobom trzecim, a także na ich przetwarzanie zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym
publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i
w informatorach branżowych.
...........................
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego)

Załącznik nr 2 – zgoda na uczestnictwo w zawodach (osoba pełnoletnia)
Imię i nazwisko uczestnika zawodów
………………………………………………………………………………………….……………………………
Data urodzenia uczestnika zawodów
……………………………………………………………………………………………………..………………...
Miejsce zamieszkania uczestnika zawodów
.……………...…………………………………………………………………………………………………….…
Wyrażam zgodę na udział w zawodach sportowych organizowanych przez Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR-OS” w Ostrołęce w dniu 3 października 2020
roku pod nazwą Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym. Jednocześnie oświadczam, że
mój stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w tego typu zawodach sportowych oraz że
startuje w nich na własną odpowiedzialność. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się
z treścią regulaminów zawodów i obiektów, na których one się odbędą i w pełni akceptuję
zapisy w nich zawarte
............................
(data i czytelny podpis)
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie, moich danych osobowych w bazie
danych Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego „WOPR-OS” w Ostrołęce, 07-410
Ostrołęka ul. Padlewskiego 51c/28, które będzie ich administratorem. Zgadzam się na
przekazywanie tych danych osobom trzecim, a także na ich przetwarzanie zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym
publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i
w informatorach branżowych.
...........................
(data i czytelny podpis)

