Ice Cup Poland
ICP
Regulamin
§1
Ice Cup Poland w skrócie ICP ma na celu wyłonienie najlepszego polskiego
zimowego pływaka, zimowej pływaczki oraz najlepszego stowarzyszenia
(np. klubu sportowego) zrzeszającego zimowych pływaków.
§2
Twórcą i Realizatorem ICP jest Klub Sportowy Silesia Winter Swimming
z siedzibą w Katowicach.
§3
1. Partnerem ICP może być każdy podmiot organizujący zawody w pływaniu
zimowym akceptujący niniejszy regulamin.
2. Za moment przystąpienia do ICP uważa się dostarczenie Realizatorowi
wypełnionego i podpisanego przez Partnera „zgłoszenia” stanowiącego
załącznik nr 1 niniejszego regulaminu. W przypadku przesłania
zgłoszenia drogą elektroniczną Partner zobowiązany jest dostarczyć
oryginał zgłoszenia w ciągu 30
dni roboczych licząc od dnia
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Realizatora.
§4
1. Zawodnikiem ICP jest każdy pływak zamieszkały na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej i zgłoszony przez Partnera lub Realizatora.
2. Zawodnik nie musi być członkiem żadnego stowarzyszenia formalnego
lub nieformalnego.
§5
1. Klubem biorącym udział w ICP jest każda organizacja formalna lub
nieformalna, zrzeszająca pływaków zimowych, deklarująca siedzibę
na terenie RP i zgłoszona przez Partnera lub Realizatora. Partner lub
Realizator może również stanowić Klub biorący udział w ICP.
2. W ramach ICP punkty dla Klubu może zdobywać wyłącznie osoba
wymieniona w § 4 pkt 1.
§6
1. Rywalizacja w ramach ICP odbywa się w kategoriach:
a) indywidualnej kobiet;
b) indywidualnej mężczyzn;
c) klubowej.
2. Nagrodą główną w każdej kategorii jest lodowy puchar, którego
fundatorem jest Realizator, przy czym nie wyklucza się możliwości
nagrodzenia również w inny sposób finalistów jak i pozostałych
zawodników oraz Klubów przez Realizatora, Partnera czy osoby trzecie.
3. Termin i miejsce wręczenia nagród w ramach ICP ustala Realizator
(w porozumieniu z finalistami) i podaje do publicznej wiadomości
co najmniej na 7 dni przed wręczeniem.

§7
Realizator ICP zobowiązany jest do:
1. Rzetelnego prowadzenia ewidencji punków.
2. Publikacji na www.silesiawinterswimming.com aktualnej punktacji ICP.
3. Ufundowania lodowego pucharu dla każdej kategorii.
4. Zorganizowania ceremonii wręczenia lodowego pucharu.
§8
Partner ICP zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Zawarcia w regulaminie swoich zawodów zgody na publikację
i przetwarzanie danych zawodnika (imię, nazwisko, rok urodzenia,
przynależność do stowarzyszenia, wynik punktowy) celem realizacji ICP.
3. Spełnienia wymogów technicznych zawodów zawartych w § 9.
4. Opracowania wyników zgodnie z § 10 i przekazania ich drogą
elektroniczną na adres icp@silesiawinterswimming.com w terminie do 5
dni kalendarzowych od daty zakończenia zawodów organizowanych przez
Partnera.
5. Zawarcia w materiałach promujących zawody logotypu ICP.
§9
Wymogi techniczne zawodów.
1. Pomiar temperatury wody.
a) Za wskazanie temperatury wody odpowiedzialny jest organizator
zawodów będący Partnerem lub Realizatorem.
b) Oficjalny pomiar temperatury wody musi zostać dokonany oraz
ogłoszony w przedziale od 30 min do 5 min przed rozpoczęciem
pierwszego biegu.
c) Pomiaru dokonują co najmniej 2 osoby sporządzające protokół
z pomiaru stanowiący załącznik nr 2 niniejszego regulaminu, którego
skan musi zostać przesłany Realizatorowi, drogą elektroniczną łącznie
z wynikami/punktacją.
d) Pomiar temperatury wody musi zostać dokonany na głębokości
do 30 cm od lustra wody oraz w miejscu, w którym od lustra wody do
dna zbiornika jest co najmniej 1m głębokości.
e) Temperatura wody musi zostać zmierzona przy użyciu aparatury
pomiarowej posiadającej świadectwo wzorcowania. Świadectwo
wzorcowania urządzenia musi być udostępnione do wiadomości
publicznej.
2. Sędzia zawodów:
a) Sędzia odpowiada za wskazanie wyników zawodów oraz nadzór nad
sportową stroną wyścigu.
b) Sędzia nie musi posiadać akredytacji jakiegokolwiek związku
pływackiego.
c) Odpowiedzialnym za wybór i powołanie sędziego jest organizator
zawodów.

§ 10
1. Punktacja z poszczególnych zawodów musi zostać opracowana przez

Partnera będącego ich organizatorem i udostępniona Realizatorowi
w formie edytowalnego pliku elektronicznego (arkuszu kalkulacyjnym
w formatach .ods .xls .xlsx).
2. Wzór tabeli wyników – tabela może zawierać również inne – dodatkowe
dane naniesione przez Partnera.
Imię

Nazwisko

Rok urodzenia Stowarzyszenie

Punkty

3. W przypadku, gdy w ramach organizowanych zawodów dopuszcza się
udział osób niewymienionych w § 4 i § 5, Partner lub Realizator będący
organizatorem zawodów zobowiązany jest do odrębnego przeliczenia
i zgłoszenia punktacji wyłącznie w odniesieniu do osób wymienionych
w § 4 i § 5 niniejszego regulaminu.
4. Jeżeli regulamin poszczególnych zawodów dopuszcza start zawodnika,
w ciągu jednego dnia, na więcej niż jednym dystansie to do ICP można
zgłosić wyniki z maksymalnie dwóch dowolnie wybranych dystansów.
5. Punkty przyznaje się ściśle wedle następującego wzoru:
pkt = (dystans w metrach – współczynnik rezultatu) + bonus temperaturowy

Współczynnik rezultatu:
Dystans w metrach
powyżej 1000
od 1000 do 200
poniżej 200

Ilość punktów do odjęcia
Zajęte miejsce razy 7
Zajęte miejsce razy 5
Zajęte miejsce razy 1

Bonus temperaturowy - dotyczy wyłącznie temperatury wody:
Temperatura w °C
poniżej 0
0 – 0.9
1 – 1.9
2 – 2.9
3 – 3.9
4 – 4.9
5 – 5.9
powyżej 6

Ilość punktów
150
100
80
60
40
20
10
0
Przykład:

Dystans 750m, zajęte miejsce 4, temperatura wody 1.5 °C

750 – 4 x 5 + 80 = 810 pkt
§ 11
W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmują zgodnie Dyrektor ICP
Łukasz Tkacz oraz Koordynator ICP Kinga Korin.

Załącznik nr 1

Zgłoszenie przystąpienia do Ice Cup Poland
…………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa stowarzyszenia)

…………………………………………………………………………………………………………
(adres e-mail, nr telefonu)

z siedzibą w .……………………………………………………………………………………...
(miasto, ulica nr domu / nr lokalu)

reprezentowany przez .…………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, funkcja w stowarzyszeniu)

wyrażamy wolę przystąpienia w/w stowarzyszenia jako Partnera Ice Cup
Poland (Lodowego Pucharu Polski) w skrócie ICP organizowanego przez
Klub Sportowy Silesia Winter Swimming z siedzibą w Katowicach,
ul. Graniczna 57/54.
Jednocześnie oświadczam, iż znam i rozumiem regulamin ICP oraz
zobowiązuję się do jego przestrzegania.
……………………………………………..
(miejscowość, data)

……………………………………………..
(podpis)

Załącznik nr 2

Protokół z pomiaru temperatury na zawodach
Miejscowość
Nazwa akwenu
Data
Godzina
Marka i model
urządzenia
pomiarowego
Numer świadectwa
wzorcowana
urządzenia
pomiarowego
Temperatura wody
Temperatura
powietrza
Imię i Nazwisko
Podpis
Imię i Nazwisko
Podpis

