
 Regulamin Pucharu ICP

1. Organizatorem Ice Cup Poland (ICP) jest Związek Pływania Zimowego (ZPZ).
2. ICP ma  na  celu  wyłonienie  na  terenie  RP najlepszego  zimowego  pływaka,  najlepszej

zimowej pływaczki oraz najlepszego Klubu.
3. Strona ICP funkcjonująca pod adresem www.icp.org.pl jest równocześnie stroną ZPZ.
4. Organizatorem zawodów w ramach ICP może być każda osoba fizyczna lub prawna.
5. Zgłoszenie zawodów musi zostać dokonane do końca miesiąca maja poprzedzającego dany

sezon  zimowy  –  potwierdzeniem  przyjęcia  zgłoszenia  jest  publikacja  w  kalendarzu
wydarzeń Związku Pływania Zimowego.

6. Przydział terminów jest uwarunkowany kolejnością nadsyłania zgłoszeń.
7. Organizator ma obowiązek partycypacji  w kosztach związanych z ufundowaniem nagród

wręczanych  najlepszym  na  zakończenie  sezonu  –  wysokość  składki  podawana  będzie
w odrębnym komunikacie na stronie Pucharu.

8. Każdy organizator ma obowiązek opracować regulamin własnych zawodów, jednakże nie
może on naruszać postanowień niniejszego regulaminu.

9. Opłata startowa za udział w zawodach ICP nie może być większa niż:
a) 150 zł z pakietem startowym,
b) 50 zł bez pakietu startowego.

10. Organizator ma dowolność w kształtowaniu dystansów, jednakże muszą one zawierać się
w przedziale od 50m do 1000m. Dystanse powyżej 1000m mogą odbyć się po uzyskaniu
pisemnej zgody Związku.

11. Wymogi dotyczące stroju zawodnika:
a) jedne czepek silikonowy,
b) okulary pływackie,
c) strój pływacki (mężczyźni spodenki z krótką nogawką, kobiety jedno lub dwuczęściowy 

kostium z krótką nogawką i bez rękawów),
d) zabrania się używania elementów stroju wykonanych z neoprenu.

12. Organizator po zawodach zamieszcza w stosownej bazie danych udostępnionej przez ZPZ
wyniki zawierające następujące dane: imię, nazwisko, płeć, rok urodzenia, klub, punktację.

13. Sposób obliczania punktacji stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
14. Klubem  może  być  każde  stowarzyszenie  formalne  lub  nieformalne,  które  dokonało

rejestracji w ZPZ.
15. Obowiązkiem Klubu jest opłacenie składki członkowskiej, której wysokość na dany sezon

zimowy podawana będzie w odrębnym komunikacie na stronie Związku.
16. Zawodnikiem  może  być  każda  osoba  fizyczna  mieszkająca  na  terenie  RP  i  mająca

ukończone  18  lat.  Dopuszcza  się  również,  aby  za  pisemną  zgodą  opiekuna  prawnego
zawodnikiem była osoba niepełnoletnia.

17. Warunkiem  klasyfikacji  zawodnika  w  ICP  jest  opłacenie  składki  licencyjnej  -  której
wysokość na dany sezon zimowy podawana będzie w odrębnym komunikacie na stronie
Związku.

18. Związek ma prawo nie dopuścić do udziału w zawodach lub wykluczyć z udziału każdego
zawodnika, który swoim zachowaniem działa na szkodę pływania zimowego.

19. Transfer zawodnika do innego klubu możliwy jest tylko poza sezonem zawodów.
20. Pierwsze  miejsce  w kategorii  pływak i  pływaczka obliczane  jest  w oparciu  o  najlepszy

wynik  uzyskany  w  co  najmniej  połowie  wszystkich  zawodów  ICP –  dokładna  liczba
zawodów stanowiących podstawę obliczenia punktów podawana będzie najpóźniej na dzień
pierwszych zawodów danego sezonu.

21. Pierwsze miejsce w kategorii Klub przyznawane jest w oparciu o całość punktów zdobytych
przez wszystkich członków danego Klubu.

http://www.icp.org.pl/


Załącznik nr 1

1. PUNKTY
a) wzór obliczania punktacji

pkt = dystans w metrach – miejsce + bonus temperaturowy*

*bonus temperaturowy - dotyczy wyłącznie temperatury wody

0 – 0.9 °C 100 pkt
1 – 1.9 °C 80 pkt
2 – 2.9 °C 60 pkt
3 – 3.9 °C 40 pkt
4 – 4.9 °C 20 pkt
5 – 5.9 °C 10 pkt
od 6 °C – 0 pkt

b) dystanse od 1000m do 200m każde kolejne miejsce -5 pkt od poprzedniego,
c) dystanse poniżej 200m każde kolejne miejsce -1 pkt od poprzedniego.

2. SĘDZIA
a) sędzią to osoba odpowiedzialna za wskazanie wyników zawodów oraz nadzór nad sportową

stroną wyścigu,
b) sędziego powołuje organizator zawodów,
c) sędzia nie musi posiadać akredytacji jakiegokolwiek związku pływackiego.

3. POMIAR TEMPERATURY
a) za wskazanie temperatury wody odpowiedzialny jest organizator,
b) oficjalny pomiar temperatury wody musi zostać dokonany oraz ogłoszony w przedziale od

30 min do 10 min przed rozpoczęciem pierwszego biegu,
c) pomiaru dokonują co najmniej  2 osoby sporządzające protokół  z  pomiaru -  zawierający

oznaczenie  miejsca  dokonania  pomiaru,  datę  i  godzinę  sporządzenia,  temperatury  wody
dane oraz podpisy osób wykonujących pomiar,

d) pomiar musi zostać dokonany na głębokości do 20 cm od lustra wody,
e) pomiar  temperatury  wody  musi  zostać  wykonany  przy  użyciu  aparatury  pomiarowej

posiadającej świadectwo wzorcowania.


