GUIDEBOOK

1.

Biuro zawodów

Biuro zawodów znajduje się na pierwszym piętrze i jest otwarte przez cały czas trwania
wydarzenia.
W biurze zawodów będzie można odebrać: faktury, kupony na zamówione posiłki oraz
odnaleźć nieodebrane podczas dekoracji dyplomy, medale i nagrody.

2.

Listy startowe / wyniki

Dbamy o środowisko. Dokładamy wszelkich starań, aby z roku na rok zawody były jeszcze
bardziej “proekologiczne”. Podczas zawodów nie będą drukowane listy startowe. Listy
startowe dostępne są na stronie www.iscp.pl lub www.megatiming.pl . Wyniki będą
wywieszone na balkonie, przy wejściu na trybuny, pod tablicą świetlną.

3.

Odprawa trenerska

Spotkanie z sędzią głównym oraz organizatorem odbędzie się w piątek, 21.04 o godz. 8.00 w
salce do zbiórki zawodników (CALL ROOM). Salka znajduje przy niecce basenowej.
Przypominamy, że odprawa jest obowiązkowa dla wszystkich trenerów, prosimy o
punktualność. Podczas spotkania sędzia główny wyjaśni wszystkie najważniejsze kwestie
związane z przebiegiem zawodów.
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4.

Przebieg zawodów

W związku z dużą liczbą zgłoszeń wszystkie starty będą odbywać się na zakładkę, tzn.
zawodnicy po ukończeniu swojego wyścigu pozostają w wodzie, aż do momentu startu
kolejnej serii. Po sygnale startowym należy niezwłocznie opuścić nieckę basenu. Dotyczy to
również startów podczas konkurencji grzbietowych.
Nie będzie drukowanych kart startowych. Sędziowie wyczytują i ustawiają zawodników na
platformie startowej. Zbiórka zawodników do konkurencji odbywa się w oszklonej salce przy
niecce basenowej, oznaczonej “CALL ROOM”.
Głęboki basen do skoków będzie służył jako miejsce rozgrzewki dla zawodników w trakcie
trwania zawodów. Do dyspozycji uczestników przeznaczone zostanie 6 torów. Możliwość
rozgrzewki w głównym basenie będzie tylko przed rozpoczęciem poszczególnych bloków.
Podczas rozgrzewki w basenie głównym, tory oznaczone FAST LANE przeznaczone są do
sprintu i startów. Ruch na nich odbywa się w kierunku środa basenu.
Strefa głównego basenu dostępna jest tylko dla zawodników biorących udział w wyścigu,
sędziów oraz organizatorów.

5.

Składy sztafet

Składy sztafet należy zgłosić przed rozpoczęciem pierwszego bloku zawodów u informatyka
zawodów - Michała Dereweckiego, w pomieszczeniu przy stanowisku spikera. Składy sztafet
można zgłosić również drogą mailową, pisząc na adres zgloszenia@iscp.pl - do czego
zachęcamy.

6.

Posiłki

W holu na pierwszym piętrze przez cały czas trwania zawodów będzie funkcjonowała strefa
cateringu restauracji . Wcześniej zamówione posiłki będą wydawane, po okazaniu kuponu:
 lunch: w godzinach 11.30 - 15.30 (piątek, sobota, niedziela)
 kolacja: w godzinach 16.30 - 20.30 (piątek, sobota)
Posiłki można zamówić wcześniej poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.iscp.pl lub
wykupić na miejscu. Kupony na zamówione wcześniej obiady będą do odbioru w biurze
zawodów.
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7.

Szatnie

Są duże i pojemne, ale zawodników jest jeszcze więcej. Prosimy, aby zawodnicy byli dobierani
do szafki po dwie osoby. Kluczyki odbierają przedstawiciele klubów. Kluczyki będzie można
odebrać w holu głównym na parterze w recepcji.
Kluczyki można zatrzymać na cały czas trwania zawodów, jednak należy pamiętać, że w nocy
szafki są automatycznie otwierane więc prosimy, aby nic w nich nie zostawiać.

8.

Klasyfikacje

Pierwszy raz podczas zawodów ISCP zostaną rozegrane finały we wszystkich konkurencjach.
Finały odbywają się w formule OPEN, a więc każdy zawodnik bez względu na wiek może
awansować do finału OPEN. Wyjątek stanowią konkurencje 800 / 1500 m stylem dowolnym
- w tych wyścigach najszybsza seria wg. zgłoszeń rozgrywana jest w sesji finałowej.
Wyjątkiem są również finały dystansów 50-cio metrowych, które rozgrywane są z podziałem
na kategorie wiekowe.
Wyniki finałów OPEN nie mają wpływu na klasyfikację w kategoriach wiekowych. Inaczej jest
w przypadku finałów na dystansach 50-cio metrowych, tutaj ostateczna klasyfikacja odbywa
się po finale.
Finały zaplanowane są na godz. 17.00 w piątek i sobotę oraz na godz. 16.00 w niedzielę.
Pełny program dostępny jest na stronie www.iscp.pl

9.

Dekoracje/nagrody:

Medale za poszczególne konkurencje indywidualne oraz sztafety będą rozdawane w
trakcie trwania zawodów. Osoby wyczytane przez spikera proszone są o stawienie się przy
podium najszybciej jak to możliwe, abyśmy mogli sprawnie udekorować najlepszych
zawodników w poszczególnych konkurencjach.
Wręczenie nagród głównych odbędzie się w niedzielę 23.04. Wszystkie nieodebrane nagrody
będą czekały w biurze zawodów do końca zawodów.
Podczas zawodów na niecce basenowej wręczane są tylko medale oraz nagrody. Wszystkie
dyplomy można odebrać w biurze zawodów na pierwszym piętrze.
Dekoracja za 150 m stylem dowolnym odbywa się bezpośrednio po wyścigu finałowym.
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10.

Kibicowanie

Jednym z najważniejszych elementów imprezy sportowej jest jej atmosfera. Na Termach
Maltańskich jest olbrzymia możliwość pokazania swojego klubu. Proponujemy zabrać klubowe
flagi i szaliki, bębny, trąbki i wszystko co tylko możliwe i przydatne do kulturalnego i głośnego
kibicowania.

11.

Strefa edukacyjna

Przygotowaliśmy specjalną strefę dla wszystkich uczestników wydarzenia. W trakcie
zawodów działać będzie strefa warsztatowo-edukacyjna kaimoa. Zapraszamy trenerów,
rodziców, zawodników oraz publiczność do udziału w warsztatach i mini-wykładach.
Poruszamy temat treningu pływackiego, treningu mentalnego, komunikacji, psychologii
sportowej, regeneracji i wiele innych. W strefie będą się też odbywały spotkania z mistrzami
pływania.
Pełny program dostępny na stronie www.iscp.pl .

12.

Strefa targowa SWIM MARKET

W holu głównym na pierwszym piętrze swoje produkty zaprezentują wystawcy z branży
sportowej. Zajrzyjcie też do naszego stoiska, w którym będzie można zakupić gadżety z
logotypem International Swimming Cup POZnań 2017.
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