KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym,
Sochaczew, 30.03.2019r.
1. TERMIN ZAWODÓW: 30 marca 2019 (sobota)
• Akredytacja: 7.30 - 9.00
• Rozgrzewka: 8.30 – 9.20
• Odprawa sędziów: 9.10
• Uroczyste otwarcie Grand Prix Polski: 9.30
• Pierwszy Wyścig: 9.45
2. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia Orka Miejskiego Ośrodka sportu i rekreacji w Sochaczewie,
ul. Olimpijska 3, 96-500
3. INORMACJE TECHNICZNE:
• Pływalnia 25m; 6 torów, temperatura wody: 27°C,
• Pomiar czasu: elektroniczny,
• Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ILSF oraz postanowieniami Regulaminu
Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym 2019.
4. ORGANIZATOR ZAWODÓW: Sochaczewskie WOPR, Komisja sportu WOPR, MOSiR Sochaczew
5. PATRONAT: Burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki
6. ZASADY FINANSOWANIA: Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. Uczestnicy przyjeżdżają
na koszt własny.
Opłata startowa wynosi 30 zł od zawodnika. Wpłatę należy dokonać na konto Sochaczewskiego
WOPR, 96-500 Sochaczew, ul. Olimpijska 3,
7. ZASADY UCZESTNICTWA:
W GP prawo startu mają zawodnicy posiadający ważną legitymację członka WOPR lub innego
podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego na dany rok oraz aktualne
badania lekarskie:
a) zawodnik może startować i być sklasyfikowany wyłącznie w swojej kategorii wiekowej.
b) podczas GP prowadzona będzie klasyfikacja w czterech kategoriach wiekowych:
- 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.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego
opiekuna. Zawodnicy reprezentują własne jednostki terenowe lub wojewódzkie WOPR.
c) Obecność zawodników na otwarciu i zamknięciu GPP ’18 obowiązkowa.
8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW należy przesłać w postaci pliku lenex (*lxf) na adres:
sochaczewskiewopr@gmail.com 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 27 marca.

9. REGULAMIN ROZGRZEWKI: Tory 1 i 6 są torami jednokierunkowym przeznaczonym również
na skoki do wody. Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia
z zawodów.
10. NAGRODY: 1. Trzech najlepszych zawodników w każdej konkurencji GP otrzymuje medale
i dyplomy 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.
11. PROGRAM ZAWODÓW:
• 4x50m z przeszkodami (K,M)
• 200m z przeszkodami (O, J) (K,M)
• 100m z przeszkodami (JM,M) (K,M)
• 50m ratowanie manekina (O, J, JM, M)
• 100m ratowanie manekina w płetwach (O, J, JM, M) (K,M)
• 100m ratowanie kombinowane (O, J, JM )
• 100m ratownik (O, J, JM, M) (K,M)
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją
postanowień niniejszego komunikatu oraz Regulaminu Grand Prix Polski w Ratownictwie
Wodnym 2019 Prawo interpretacji Regulaminu Grand Prix w Ratownictwie Wodnym przysługuje
organizatorom. W sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje przedstawiciel Komisji
Sportu WOPR. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo – programowej zawodów.

13. Osoby chcące zamówić posiłek obiadowy w dniu zawodów serwowany na talony na Pływalni
Orka w Barze prosimy o kontakt, oprócz tego możliwość zamówienia dań fastood.
14. Osoby odpowiedzialne za organizacje zawodów: Dariusz Stefaniak – 783-048-335,
Patryk Sobieraj – 505-289-797

