
 Regulamin Pucharu ICP

1. Organizatorem Ice Cup Poland (ICP) jest Związek Pływania Zimowego (ZPZ).
2. ICP ma na celu wyłonienie, na terenie Polski, najlepszego Zimowego Pływaka i najlepszej

Zimowej Pływaczki w określonych kategoriach wiekowych oraz najlepszego Klubu.
3. Kategorie wiekowe:

a) do 35 lat,
b) od 36 lat do 55 lat,
c) od 56 lat.

4. Przydział do kategorii wiekowej ustala się na dzień rozpoczęcia sezonu w oparciu o rok
urodzenia i nie ulega ona zmianie w trakcie trwania sezonu. 

5. Strona ICP funkcjonująca pod adresem www.icp.org.pl i jest równocześnie stroną ZPZ.
6. Organizatorem zawodów w ramach ICP może być każda osoba fizyczna lub prawna.
7. Zgłoszenie zawodów musi zostać dokonane przed rozpoczęciem sezonu  – potwierdzeniem

przyjęcia zgłoszenia jest publikacja w kalendarzu wydarzeń ICP. W trakcie trwania sezonu,
na wolny termin można „warunkowo” dopuścić dodatkowe zawody, które nie wpłyną na
ilość zawodów stanowiących podstawę obliczenia wyniku o którym mowa w punkcie 26.

8. W zgłoszeniu zawodów Organizator zobowiązany jest wskazać:
a) osobę odpowiedzialną za udzielanie informacji o zawodach,
b) osobę odpowiedzialną za opracowanie wyników zawodów,
podając imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail - wskazanie powyższych danych
jest jednoznaczne z udzieleniem przez te osoby zgody na publikację ich danych na stronie
ICP.

9. Sezon trwa od 1 października do 30 kwietnia roku kolejnego, jednakże opublikowanie daty
wydarzenia kończącego sezon tzw. „Finału” automatycznie skraca czas trwania sezonu. 

10. Zawody w ramach ICP mogą odbywać się również poza granicą Polski.
11. Przydział  terminów jest  uwarunkowany kolejnością  nadsyłania  zgłoszeń,  jednakże  może

uwzględnić cykliczność danej imprezy pływackiej.
12. Organizator  ma  obowiązek  przekazania  na  rzecz  ZPZ  opłaty  licencyjnej  od  każdego

„startowego” –  wysokość  opłaty  licencyjnej  na  dany sezon podana będzie  w odrębnym
komunikacie na stronie ICP. W uzasadnionym przypadku ZPZ może zwolnić Organizatora
z części lub całości należnej opłaty licencyjnej.

13. Opłatę licencyjną należy przekazać do 21 dni, licząc od dnia zawodów,  na rachunek ZPZ
wskazany na stronie ICP.

14. Opłata  licencyjna  jest  przeznaczona  na  utrzymanie  i  rozwój  ICP oraz  na  ufundowanie
nagród dla „najlepszych” na zakończenie sezonu.

15. Każdy Organizator ma obowiązek opracować regulamin własnych zawodów, jednakże nie
może on naruszać postanowień niniejszego Regulaminu.

16. Opłata startowa tzw. „startowe” za udział w zawodach ICP jest ustalana suwerennie przez
Organizatora zawodów.

17. Organizator ma dowolność w kształtowaniu dystansów, jednakże muszą one zawierać się
w przedziale od 25m do 1000m. Dystanse powyżej 1000m mogą odbyć się po uzyskaniu
pisemnej zgody ZPZ.

18. Wymogi dotyczące stroju zawodnika:
a) maksymalnie dwa czepki silikonowe,
b) okulary pływackie,
c) strój pływacki (mężczyźni spodenki z nogawką max. do kolana, kobiety jedno lub 

dwuczęściowy kostium z nogawką max. do kolana i bez rękawów),
d) zabrania się używania elementów stroju wykonanych z neoprenu.

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


19. Organizator  w  czasie  do  48  godzin,  licząc  od  zakończenia  dekoracji  „zwycięzców”,
zobowiązany jest do:
a) publikacji wyników w stosownej bazie danych udostępnionej przez ZPZ, lub 
b) przesłania na adres  wyniki@icp.org.pl w niezmienionym formacie „arkusza wyników”

udostępnionego przez ZPZ.
Wyniki  zawierają  następujące  dane:  imię,  nazwisko,  płeć,  rok  urodzenia,  kategorię
wiekową, Klub (nazwa + identyfikator), punktację – zgoda na publikację tych danych oraz
ich  przekazanie  Związkowi  Pływania  Zimowego  celem realizacji  Ice  Cup  Poland  musi
stanowić część ustanowionego przez Organizatora regulaminu zawodów.

20. Sposób obliczania punktacji stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
21. Punkty dla zawodnika przyznawane są wyłącznie za jeden najbardziej  wartościowy start

w danych zawodach. Pozostałe starty danego zawodnika stanowią niepunktowany udział
„poza  klasyfikacją”.  W  przypadku,  gdy  na  danym  dystansie  rozgrywane  są  wyścigi
w  różnych  stylach,  punkty  przyznawane  są  w  odniesieniu  do  uzyskanego  czasu,  bez
względu na zajęte miejsce w danym stylu.

22. Klubem  może  być  każde  stowarzyszenie  formalne  lub  nieformalne,  które  dokonało
rejestracji w ZPZ lub ICP. Lista Klubów wraz z nadanym identyfikatorem opublikowana jest
na stronie ICP.

23. Zawodnikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna mieszkająca na terenie Polski.
Dopuszcza się również, aby za pisemną zgodą opiekuna prawnego zawodnikiem była osoba
niepełnoletnia.

24. ZPZ  ma  prawo  nie  dopuścić  do  udziału  w  zawodach  ICP  lub  wykluczyć  z  udziału
w  zawodach  ICP  każdego  Zawodnika,  który  swoim  zachowaniem  działa  na  szkodę
„pływania zimowego”.

25. Transfer zawodnika do innego Klubu możliwy jest tylko poza sezonem zawodów. Zawodnik
reprezentuje  pierwszy  wskazany  przez  siebie  Klub  do  końca  trwania  sezonu,  nawet
w przypadku ustania członkostwa w tym Klubie.

26. Pierwsze  miejsce  Zawodnika  obliczane  jest  w  oparciu  o  najlepsze  wyniki  uzyskane
w  określonej  liczbie  zawodów  cyklu  ICP  –  dokładna  liczba  zawodów  stanowiących
podstawę  obliczenia  wyniku  podana  będzie,  najpóźniej  na  dzień  pierwszych  zawodów
danego sezonu, w odrębnym komunikacie na stronie ICP.

27. W przypadku uzyskania przez Zawodników równej liczby punktów zwycięzcą zostaje ten
kto wygrał w bezpośrednim pojedynku - wg kolejności bezpośrednich pojedynków:
a) w finale (zakończenie sezonu),
b) w zawodach o najniższej temperaturze wody,
c) w kolejnych zawodach wg kolejności od finału do początku sezonu.

28. Pierwsze miejsce Klubu obliczane jest w oparciu  o  sumę  wszystkich punktów zdobytych
przez każdego Członka danego Klubu.

29. W przypadku uzyskania przez Kluby równej liczby punktów zwycięzcą zostaje ten, którego
najlepszy  zawodnik  uzyskał  więcej  punktów  na  najdłuższym  dystansie  zawodów
zakończenia sezonu.

30. Sędzia to osoba odpowiedzialna za wskazanie wyników zawodów oraz nadzór nad sportową
stroną wyścigu, a powołuje go Organizator zawodów (Sędzia nie musi posiadać akredytacji
jakiegokolwiek związku pływackiego).

31. Pomiar temperatury:
a) za wskazanie temperatury wody odpowiedzialny jest Organizator,
b) oficjalny pomiar temperatury wody musi zostać dokonany oraz ogłoszony w przedziale

od 30 do 10 min przed rozpoczęciem pierwszego biegu,
c) pomiaru dokonują co najmniej 2 osoby (mierniczy + świadek) sporządzające protokół

z pomiaru, którego wzór stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu, 
d) pomiar musi zostać dokonany na głębokości do 50 cm od lustra wody,
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e) pomiar  temperatury wody musi  zostać  wykonany przy  użyciu aparatury  pomiarowej
wskazującej co najmniej setną część stopnia Celsjusza,

f) jeżeli „aparat pomiarowy” posiada świadectwo wzorcowania uznaje się wynik z jednego
aparatu,

g) w  przypadku  braku  świadectwa  wzorcowania  pomiar  musi  zostać  przeprowadzony
w  oparciu  o  co  najmniej  2  aparaty  pomiarowe,  których  rozbieżność  nie  może
przekraczać  0,2°C,  a  za  wynik  pomiaru  uznaje  się  średnią  ze  wszystkich  użytych
aparatów.

Załącznik nr 1 – Wzór obliczania punktacji

pkt = dystans w metrach – miejsce* + bonus temperaturowy**

(woda stojąca 100% wyniku, woda płynąca bez względu na prędkość nurtu 80% wyniku)

* Miejsce – pomijając pierwsze, każde kolejne to odjęcie:
➢ 10 pkt dla dystansu 1000m,
➢ 7 pkt dla dystansu 750m,
➢ 5 pkt dla dystansu 500m,
➢ 2 pkt dla dystansu 250m,
➢ 1 pkt dla dystansu poniżej 200m,
➢ w przypadku dystansów niestandardowych jest to liczba „całkowita” określająca ilość

setek metrów danego dystansu (np. dla dystansu 325m to 3 pkt)
od wyniku uzyskanego z poprzedniego miejsca.

5 punktów to minimalna wartość jaką można uzyskać za udział w zawodach, nawet jeśli w wyniku
zastosowania powyższego wzoru otrzymany zostanie niższy wynik.

**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.

Załącznik nr 2 – Wzór protokółu z pomiaru temperatury

Miejscowość Nazwa akwenu Data Godzina

Temperatura wody w °C Temperatura powietrza w °C

Imię, nazwisko i podpis mierniczego Imię, nazwisko i podpis świadka


