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PROGRAM
ZAWODÓW

Sobota, 22.06.2019
 
16.00 - 21.00  Wydawanie pakietów startowych
16.00 - 21.00  sailfish Expo / Wypożyczalnia pianek
19.00 - 21.15  Otwarty trening pływacki

 
Niedziela, 23.06.2019
 
07.00 - 09.30  Wydawanie pakietów startowych
07.00 - 15.00  sailfish Expo / Wypożyczalnia pianek
09.30 - 09.45  Odprawa techniczna
09.45 - 09.55  Oficjalne otwarcie zawodów
10.00  Start dzieci na dystansach 200/400 m
10.20  Zakończenie rozgrzewki na dystansach 750/1500 m
10.30  Start na dystansach 750/1500 m
11.50  Zakończenie rozgrzewki na dystansach 1900/3800 m
12.00  Start na dystansach 1900/3800 m
15.00  Dekoracje zwycięzców - scena na plaży
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PAKIET
STARTOWY

sailfish meshbag,
czepek pływacki, 
pamiątkową boję asekuracyjną przeznaczoną do
pływania w otwartych akwenach,
bidon o pojemności 800 ml,
baton energetyczny,
zwrotny chip do pomiaru czasu,
profesjonalny pomiar czasu,
profesjonalne zabezpieczenie etapu pływackiego
(ratownicy wodni wraz ze sprzętem),
profesjonalne zabezpieczenie medyczne,
izotonik oraz wodę w strefie finishera,
medal za ukończenie zawodów,
ubezpieczenie NNW na kwotę 10.000 zł.



| OAKRIDGE HOLDINGS

MIASTECZKO
ZAWODÓW
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BIURO
ZAWODÓW

Biuro zawodów będzie mieściło się w namiocie sailfish,
Kąpielisko Morskie Gdańsk Stogi, Wydmy 1,
 80-001 Gdańsk
 
 

w sobotę 22.06.2019 r.
w godzinach 16:00 - 21:00,
 
w niedzielę 23.06.2019 r. 
w godzinach 7:00 - 9:30
 
 
 
 
W biurze zawodów zawodnik ma obowiązek
przedstawić swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem
oraz podpisane oświadczenie o starcie z własnej woli 
i na własne ryzyko. 
 
Osoby niepełnoletnie mają obowiązek przedłożyć 
w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzica lub
opiekuna prawnego na udział w Kids sailfish Open
Water Gdańs
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TRASY
PŁYWACKIE
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TRASY
PŁYWACKIE

A. TRASA PŁYWACKA 200 M:
1 pętla
start z brzegu,
boje mijamy prawym ramieniem.
limit czasowy - 10 min
 B. TRASA PŁYWACKA 400 M:
2 pętle
start z brzegu,
boje mijamy prawym ramieniem.
limit czasowy - 20 min
 C. TRASA PŁYWACKA 750 M:
1 pętla
start z brzegu,
boje mijamy prawym ramieniem.
limit czasowy - 30 min
 D. TRASA PŁYWACKA 1500 M:
2 pętle
start z brzegu,
boje mijamy prawym ramieniem.
limit czasowy - 50 min.
 E. TRASA PŁYWACKA 1900 M:
1 pętla
start z brzegu,
boje mijamy prawym ramieniem, ostatnią kierunkową
lewym.
limit czasowy - 60 min.
 F. TRASA PŁYWACKA 3800 M:
2 pętle
start z brzegu,
boje mijamy prawym ramieniem, ostatnią kierunkową
lewym.
limit czasowy - 120 min.
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WAŻNE

Na 10 minut przed startem zakończ rozgrzewkę i ustaw
się w miejscu wskazanym przez sędziego! 
 
Starty wszystkich dystansów odbędą się 
w formule „startu wspólnego” z brzegu.
 
Pianki neoprenowe na dystansach
400/750/1500/1900/3800m są wymagane.
 
Podczas zawodów zwróć uwagę na punkty kontrolne
mierzące czas i na oznaczenia trasy. 
 
Po ukończeniu zawodów i otrzymaniu medalu zwróć
chip.
 
Uczestnik, który wygrywa w kategorii OPEN nie jest
klasyfikowany w kategorii wiekowej.
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BEZPIECZEŃSTWO

Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników czuwają
ratownicy wodni i medyczni.
 
Jeżeli jakaś sytuacja będzie Cię niepokoić nie wahaj się
do nich zwrócić. 
 
 
 

W WODZIE / PODCZAS ZAWODÓW
 

 
Jeżeli będziesz potrzebować
pomocy / asysty ratownika 
będąc w wodzie: 
 

ODWRÓĆ SIĘ NA PLECY I WYSTAW
RĘKĘ DO GÓRY! 
 
Taka pozycja ułatwia oddychanie 
i pozwala ratownikowi na łatwe
zlokalizowanie osoby, która wymaga
pomocy. 
 
PO DOPŁYNIĘCIU RATOWNIKA - 
NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z JEGO
INSTRUKCJAMI.
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CO ZABRAĆ 

MOŻE SIĘ PRZYDAĆ / POZOSTAŁE
Krem z filtrem .
Odzież do założenia po starcie
Preparat przeciw otarciom – szczególnie przydatny przy
długich dystansach.
Klips na nos / stopery do uszu – jeżeli korzystasz 
z takich akcesoriów. 
Zegarek treningowy - jeżeli posiadasz

 

NA ROZGRZEWKĘ
Buty biegowe na rozgrzewkę – jeżeli twoją rozgrzewką
przed startem jest trucht
Taśmy / gumy – jeżeli wolisz rozgrzewkę “na sucho”
Preparat ułatwiający ściąganie pianki – do
nasmarowania nadgarstków, kostek, okolicy szyi.
Woreczek foliowy – ułatwiający zakładanie pianki.
Rękawiczki materiałowe – zabezpieczające przed
uszkodzeniami pianki podczas ubierania.
Ręcznik – do wytarcia brudnych rąk lub do wytarcia się po
rozgrzewce pływackiej.
Klapki – przydają się po rozgrzewce pływackiej.
Woda – do picia, opłukania ust, np w bidonie,
Przekąska / Żel węglowodanowy – jeżeli twoim
rytuałem przed startem jest dostarczenie sobie “paliwa”,
nie zapomnij o sprawdzonej przekąsce i ciesz się energią
przez cały wyścig.
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CO ZABRAĆ 

NA START
Strój startowy – kąpielówki, strój kąpielowy lub nawet
strój triathlonowy.
Pianka – ze względów bezpieczeństwa, bez względu na
temperaturę wody, wymagane są pianki neoprenowe.
Okularki – pływackie, warto zwrócić uwagę że przy
dłuższym dystansie część trasy płynie się pod słońce,
warto rozważyć jaki kolor szkieł wybrać aby ułatwić sobie
nawigację.
Czepek – obowiązkowo zawodnicy startują w czepkach
otrzymanych w pakiecie startowym. W przypadku chęci
ubrania dodatkowego czepku neoprenowego - czepek
silikonowy z logo zawodów zawodnik ubiera na czepek
neoprenowy. 
Czip do pomiaru czasu – niezbędny do zmierzenia czasu
zawodnika, znajdziesz go w pakiecie. Pamiętaj aby go
zwrócić po zawodach. 
Energia i dobry humor – to podstawa udanego startu.
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