Cel Chałupy - Wyzwanie 2018
Maraton pływacki 3 km, 6 km , 9 km
oraz
Wyzwanie pływackie 9 km - Rzucewo - Chałupy
-----Maraton : 3 km, 6 km , 9 km
Starta: Plaża w Chałupach godz 12.00
Meta: plaża w Chałupach
Wyzwanie :
Starta: start z wody w okolicach Rzucewa godz 12.00
Meta: plaża w Chałupach
Cel imprezy:
Popularyzacja pływania open water
Dobra zabawa
Propagowanie i promowanie bezpiecznej kąpieli.
Promocja aktywnego spędzania czasu wolnego.
organizator :
Tri Group Poland LTD
partnerzy:
Celironman - czyli łatwo nie będzie
akademia-endurance.pl
artmedia-agencja.pl
EASY SURF Chałupy 6
Chałupy 6
Termin i miejsce
1. Planowany termin -09 czerwca 2016 r.
2. Miejsce Chałupy
3. Spotkanie organizacyjne: 09 czerwca 2018 ,godz 09.00, baza EasySurf
4. Impreza odbędzie się podczas jednego dnia, Prognozowany termin 09 czerwca godz 12.00
5. Podczas odprawy zawodnicy zostaną poinformowani o dniu rozegrania maratonu oraz otrzymają wszystkie
niezbędne informacje związane z rozegraniem maratonu.
Trasa Maraton pływacki
1. Start: plaża

2. Meta: plaża w Chałupach
3. Maraton pływacki 3 km, 6 km , 9 km

Wyzwanie pływackie 9 km : Rzucewo - Chałupy

1. Start: start z wody okolice Rzucewo
2. Meta: plaża w Chałupach
3. Dystans ok 9 km
Cel maratonu oraz wyzwania
1. Przepłynięcie dystansu reczny pomiar czasu
2. Propagowanie zasady fair play,

Regulamin
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty rozegrania maratonu (09-10.06 2018 r.) w przypadku
niesprzyjających warunków (burza, duża fala, temperatura wody poniżej 16 stopni, sinice).
3 . Brak elektronicznego pomiaru czasu, pomiar czasu ręczny
4. Karmienie zawodników może odbywać się tylko poprzez specjalnie przystosowane do tego kije teleskopowe,
zawodnicy mogą korzystać z karmienia w dowolnym momencie. Kije do karmienia każdy zawodnik musi
zapewnić sobie we własnym zakresie.
5. Maraton lub wyzwanie może być przerwany w każdej sytuacji, która będzie zagrażała życiu lub zdrowiu
zawodników.
6.Wezwanie pomocy lub decyzja o wycofaniu z wyścigu oznajmiana jest jednostce zabezpieczającej poprzez
obrót na plecy i uniesienie w górę wyprostowanej ręki trzymając w dłoni czepek.
7. Pomagamy współzawodnikom, nawzajem się obserwujemy i asekurujemy.
8.Zawodnicy mogą płynąć w dowolnym stroju piankowym, jednakże nie może on zakrywać szyi, dłoni od
wysokości nadgarstków a dolne nogawki nie mogą sięgać dalej niż do wysokości kostek.
9. Limit czasowy na przepłynięcie całego dystansu to 5 godziny. dla Maratonu jak i Wyzwania
10. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz do możliwości
jego zmiany jeśli wystąpi taka konieczność.
Uczestnictwo

1. Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność, składając odpowiednie oświadczenie
potwierdzające ich stan zdrowia. Nie mniej jednak Organizator dodatkowo ubezpiecza od odpowiedzialności
cywilnej imprezę CelChałupyMaraton (zawodnicy nie otrzymują ubezpieczenia NNW).
2. Warunkiem udziału jest uiszczenie opłaty startowej.
Opłata startowa 59,00 PLN dla Maratonu
Opłata startowa 179,00 PLN dla Maratonu z 2 noclegami w EASY Surf House( przyczepa kempingowa 6 osob )
na zasadach hostelowych przy zapewnieniu min 6 uczestników noclegu.
Opłata startowa 2499,00 PLN za Wyzwanie pływackie 9 km Rzucewo - Chałupy
Organizator dla Wyzwania zapewnia każdemu uczestnikowi sprzęt asekuracyjny w postaci łodzi motorowej (typu
RIB), wykwalifikowanego ratownika medycznego, sternika morskiego oraz sędziego odpowiedzialnego za
sporządzenie raportu z przebiegu próby.
3.Wyzwanie może być zaliczone wyłącznie wtedy, gdy uczestnik przepłynie cały odcinek o własnych siłach bez
pomocy sprzętu dodatkowego (płetwy, łapki, boje wypornościowe).
4. Liczba zgłoszeń ograniczona, 100 osób , 10 osób na Wyzwanie decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 08.06.2018.
6. Każdy uczestnik zawodów otrzyma pakiet startowy
7. Uczestnik wyraża zgodę na dokumentowanie próby i udostępnianie swojego wizerunku w formie zdjęć i
zapisów video na stronie
8. Dodatkowe informacje, pytania proszę kierować pod adres: biuro@celironman.pl lub telefonicznie 799 119 440

Podsumowanie
1. Organizatorzy dla Maratonu nie zapewniają opieki ratowników wodnych na wodzie oraz służb medycznych.
2. Organizatorzy dla Wyzwania Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi sprzęt asekuracyjny w postaci łodzi
motorowej (typu RIB), wykwalifikowanego ratownika medycznego, sternika morskiego oraz sędziego
odpowiedzialnego za sporządzenie raportu z przebiegu próby.
3. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy certyfikat za udział w Maratonie oraz puchar dla za Wyzwanie,
4. Do zobaczenia w Chałupach.

