Zaproszenie na
14 zawody basenowe w Rostock-u.!
Kiedy ?

11 Styczen 2020
Wejscie :
Zebranie kapitanow druzyn
Poczatek biegow od ok.

Gdzie ?

od
od

9:00 do 18:00
8:30
9:00
9:15

Hallenschwimmbad Neptun
(Kompleks basenowy Neptun)
Kopernikusstraße 18
18057 Rostock

Czego sie spodziewac ?

 wspanialej zabawy z naszym konferansjerem Chris-em znanym z
zawodow w Warnemünde i Schwerin-ie
 Shows w przerwach
 przedstawienia i konkursy w osobnym basenie z trampolinami
 Catering na terenie basenu jak i mozliwosc zakupow odziezy
sportowej …...rowniez i lodzi.
 poprostu swietna,rodznna impreza....po raz 13 -sty!!!

Organizator ?

SV Breitling e. V.
Schmarl-Dorf 15 d
18106 Rostock
indoorcup-rostock@sv-breitling.de

Co

Maksymalna ilosc osad
Mixed
Mixed Junior
Open
Ladys

40 osad
10 osad
15 osad
15 osad

Zasady





Sklad osad:

EDBF / DDV
Lodz zostaje oczywiscie podastawiona przez organizatora
Wiosla (Alu) do dyspozycji, rowniez mozliwosc startow na
wioslach wlasnych na wlasna odpowiedzialnosc.

maksymalnie
Mixed
Junior
Open
Ladys
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8 zawodnikow w lodzi
maxymalnie 2 rezerwowych
minimum 4 kobiety
nie ukonczony 18 rok zycia
maksymalnie 8 zawodnikow dowolnej plci
tylko kobiety

Oplaty startowe:

kazda klasa startowa
Junior

90,00 € / osada
50,00 € / osada

Tak funkcjonuje zgloszenie osady:
 zglaszacie osade/y poprzez email: indoorcup-rostock@svbreitling.de
 my sprawdzamy,czy sa jeszcze wolne miejsca
(nie czakajcie za dlugo ze zgloszeniem!) ,po czym wysylamy wam
maila potwierdzajacego udzial w zawodach.
 wy placicie oplaty startowe przelewem w przeciagu 10 dni od
otrzymania emaila. Osady,ktore nie przelej oplat w termine beda
niestety skreslone z listy startowej.

I na koniec to najwazniejsze tzw. „malym drukiem“ :)
 kazdy uczestnik musi potwierdzic,ze jest w stanie przeplynac w
ubraniu sportowym 100 metrow.
 kazdy uczestnik beirze udzial w zawodach „na wlasne
ryzyko“,organizator jest zwolniony z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosc.
 kazdy uczestnik jak i osoby towarzaszace zgadzaja sie na
udostepnienie zdjec i filmow ze swoim udzialem na wykorzystanie
medialne:TV,internet itp.
 ilosc miejsc startowych jest ograniczona,prawo do startu nastepuje
po przaznaniu go poprzez organizatora.
 zalogi ktore wpelni nie uiscily oplat startowych w terminie nie
posiadaja prawa do udzialu w zawodach.
 zalogi,ktore otrzymaly prawo do startu i uiscily oplate startowa a
nie beda mogly wziasc udzialu i powiadomia o tym organizatora do
dnia 23.12.2019 otrzymaja oplate startowa (-5,00€ ) spowrotem.
 zalogi,ktore odmowia udzialu od 24.12.2019 niestety zwrotu nie
otrzymaja.
 wszystkie instrukcje i prosby organizatora podczas zawodow
nalezy niezwlocznie wykonywac.
 dla 10 czlonkow kazdej osady wstep na basen jest
darmowy,osoby towarzyszace musza zakupic bilety wstepu.
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