REGULAMIN RODZINNEJ SZTAFETY PŁYWACKIEJ
1. Sztafeta odbędzie się 2.05.2014 i będzie jednym z elementów
„Kołobrzeskiego Festiwalu Zdrowia”, zwanego dalej KFZ.
2. Zawody odbędą się na basenie hotelu Aquarius SPA, przy ul. Kasprowicza 24
w Kołobrzegu.
3. W zawodach pływackich może wziąć udział maksymalnie 20 drużyn.
4. W skład drużyny muszą wchodzić trzy pływające osoby będące członkami
jednej rodziny, bez podziału na wiek i płeć. Wymogiem jest minimum jedno
dziecko w składzie (do ukończenia 16 roku życia).
5. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane będą na oficjalnej stronie KFZ
www.kolobrzeskifestiwalzdrowia.pl.
6. Termin zgłoszeń internetowych mija 28.04.2014.
7. Dokonując zgłoszenia internetowego uczestnik zobowiązuje się do stawienia
na miejscu imprezy.
8. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane będą także w dniu i miejscu zawodów
do godziny 9:30.
9. Losowanie uczestników zostanie przeprowadzone o 09:40, o 10:00 ruszy
pierwszy z wyścigów.
10. Sztafety odbędą się na dwóch dystansach stylem dowolnym – 3x jedna
długość basenu (3x25 metrów) i 3x dwie długości basenu (3x50 metrów). Obie
sztafety będą punktowane do generalnej klasyfikacji zawodów w sposób
następujący:
- I miejsce – 21 pkt.
- II miejsce – 20 pkt.
- (…)
- XX miejsce – 2 pkt.
- XXI miejsce – 1 pkt.
11. W wielkim finale udział wezmą 3 drużyny z największą ilością punktów.
12. We wszystkich wyścigach obwiązuje styl dowolny – każdy płynie tak jak potrafi
bez ograniczeń ze strony organizatorów, ale z zakazem wykorzystywania
urządzeń wspomagających utrzymywanie się uczestników na wodzie.
13. Podczas zawodów obowiązuje kategoryczny zakaz skoków do wody. Zmiany
sztafetowe następować będą w wodzie.
14. W trakcie zawodów obowiązują zasady zawodów pływackich odbywających
się pod egidą Polskiego Związku Pływackiego.
15. Wszelkie spory rozstrzyga na miejscu sędzia główny imprezy.
16. Organizatorzy zapewniają wodę przez cały czas trwania imprezy oraz opiekę
medyczną.

17. Uczestnicy wyrażają zgodę na użycie zdjęć z zawodów na oficjalnej stronie
KFZ oraz w materiałach promocyjnych kolejnych edycji KFZ.
18. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają pamiątkowe koszulki oraz medale i
dyplomy za udział w turnieju, a za pierwsze trzy miejsca pary zawodników
otrzymają dodatkowo okolicznościowe statuetki.

