Regulamin
I Olimpiada Energetyczna- Dobra Energia dla Polaków
Zakopane 2019

§1 CEL
1.
I Olimpiada Energetyczna pod hasłem „Dobra Energia dla Polaków” ma za zadanie
zgromadzenie w sportowej rywalizacji drużyn reprezentujących ważny dla naszej gospodarki
przemysł. Podczas wydarzenia wyłonimy Mistrzów Olimpiady Energetycznej – Zakopane 2019.
Ten zaszczytny tytuł nadawany będzie zwycięzcom, którzy już za rok będą bronili swoich
laurów w kolejnej edycji.
2.
Zawody organizowane są w celu popularyzacji sportu oraz zdrowego trybu życia wśród
pracowników firm energetycznych, petrochemicznych, chemicznych oraz podmiotów
partnerskich.
3.
W trakcie rozgrywek będą doskonalone umiejętności w różnych dyscyplinach
sportowych.
4.
W ramach Olimpiady będą przedstawione aktywne formy spędzania czasu wolnego.
§2 ORGANIZATOR
Organizatorem wydarzenia (zarówno zawodów jak i imprez towarzyszących) jest Fundacja
Góry Przenosić im. Tytusa Chałubińskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Mchów 3a, 04-735
Warszawa, zarejestrowana pod numerem NIP 7010494728, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000566143, zwana dalej Organizatorem.
§3 TERMIN I MIEJSCE
Wydarzenie odbędzie się w dniach 4-6 października 2019 roku w Zakopanem na obiektach
Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich (dalej: COS OPO).
§4 UCZESTNICTWO
1.
W zawodach mogą wziąć udział:
Pracownicy firm energetycznych, petrochemicznych i chemicznych oraz podmiotów
powiązanych z rynkiem energii w Polsce, którzy spełnią następujące kryteria:
•
Podpiszą oświadczenia zdrowotne (uczestnictwo w rywalizacji sportowej).
•
Wezmą udział w konkurencjach sportowych w ramach I Olimpiady Energetycznej.
•
Zaakceptują treść niniejszego regulaminu.
•
Uiszczą opłatę uczestnictwa ustaloną przez Organizatora.
2.
Uczestnicy zawodów mogą brać udział w dowolnie wybranych przez siebie
konkurencjach sportowych. Wyboru dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego. W
przypadku konkurencji rozgrywanych w tym samym czasie, uczestnik decyduje, w której chce
wziąć udział. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin rozgrywek.

3.
Przebieg poszczególnych konkurencji odbywa się na podstawie osobnych
regulaminów, dostępnych na stronie www.olimpiadaenergetyczna.pl oraz w biurze zawodów.
4.
W zawodach może wziąć udział jedynie osoba, która znajduje się na liście startowej
danej konkurencji. Nie ma możliwości dopisania się do list startowych w dniu rozgrywania
zawodów. Zgłoszenia i składy można modyfikować do dnia 30.09.2019 r.
5.
Warunkiem uczestnictwa w części sportowej jest trzeźwość zawodnika. Wszelkie
naruszenia tego warunku powodują automatyczną dyskwalifikację oraz utratę ubezpieczenia.
6.
Uczestnicy mają prawo do bezpłatnego otrzymania materiałów promocyjnych, wstępu
na wszystkie zawody oraz imprezy towarzyszące.
7.
I Olimpiada Energetyczna ma charakter zamknięty.
8.
Zgłoszenia Uczestników wraz z opłatą na I Olimpiadę Energetyczną przyjmowane są do
dnia 30.09.2019.
9.
Anulacja bezpłatna miejsca może nastąpić do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Po
tym terminie pobierana jest opłata w wysokości 70% kosztów uczestnictwa.
10.
Dozwolone jest wskazanie zastępstwa przez osobę nieobecną na swoje miejsce osoby
spełniającej warunki uczestnictwa. Zgłoszenie tej osoby musi być podane pisemnie na mail:
zapisy@olimpiadaenergetyczna.pl i dokonane najpóźniej do 24h. przed imprezą.
§5 KONKURENCJE SPORTOWE I REGULAMINY ROZGRYWEK
1.
Podczas I Olimpiady Energetycznej zawodnicy mogą rywalizować w 8 dyscyplinach.
2.
Dyscypliny drużynowe: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka.
3.
Dyscypliny indywidualne: bieg Cross Country, wyścig rowerowy MTB, lekka atletyka,
tenis stołowy, pływanie.
4.
Regulaminy dyscyplin:
•
a)

Drużynowe:
PIŁKA NOŻNA

Liczba zawodników zgłoszonych do turnieju: min. 6, max. 12
Liczba zawodników na boisku: 5 w polu + bramkarz
ROZGRYWANIE MECZÓW
•

Lokalizacja: Boisko piłkarskie COS OPO

•

Czas trwania meczu 2x7 minut.

•

Przerwa między połowami trwa 3 minuty.

•

Zmiany hokejowe.

•

Żółta kartka = 2 minuty.

•

Czerwona kartka = absencja do końca meczu, 2 żółte w meczu=czerwona.

•

Obowiązuje punktacja zgodnie z przepisami i regulaminem PZPN z uwzględnieniem

niniejszego regulaminu technicznego.
•

SYSTEM ZAWODÓW: Drużyny grają każdy z każdym lub w grupach. Kolejność w

grupach wynika kolejno z: 1. punktów (zwycięstwo=3, remis=1, przegrana=0), 2. meczu
bezpośredniego lub małej tabeli, 3. różnicy bramek, 4. większej ilości strzelonych bramek.
UCZESTNICTWO
•

Liczba drużyn w turnieju piłkarskim jest ograniczona do 12.

•

Minimalna liczba drużyn w turnieju – 2. Maksymalna liczba drużyn – 12.

•

W przypadku przekroczenia progu zapisu, o uczestnictwie w turnieju decyduje

kolejność zgłoszeń.
•

W przypadku dużej ilości drużyn zostaną stworzone grupy.

•

Do turnieju można zgłosić zespół składający się maksymalnie 12 zawodników.

•

Skład zespołu podczas trwania meczu nie może być zmieniany ani uzupełniany.

b)

PIŁKA SIATKOWA

Liczba zawodników zgłoszonych do turnieju: min. 6, max. 12
Liczba zawodników na boisku: 6
ROZGRYWANIE MECZÓW
•

Lokalizacja: Hala wielofunkcyjna COS OPO

•

Rozegrany będzie 1 set. O wygranej decyduje ilość zdobytych punktów (set rozgrywany

jest do 15 lub 25 punktów w zależności od liczby zgłoszonych zespołów).
•

Przerwa między setami trwa 3 minuty.

•

Dopuszczalnych jest 6 zmian w ciągu jednego seta.

•

W ciągu seta dopuszczony jest jeden czas.

•

Zawodnik

po

otrzymaniu

dwóch

przewinień

technicznych

lub

jednego

dyskwalifikującego zostaje automatycznie odsunięty od gry.
•

Obowiązuje punktacja zgodnie z przepisami i regulaminem PZPS z uwzględnieniem

niniejszego regulaminu technicznego.

•

SYSTEM ZAWODÓW: Drużyny grają każdy z każdym lub w grupach. Kolejność w

grupach wynika kolejno z: 1. punktów (zwycięstwo=3, remis=1, przegrana=0), 2. meczu
bezpośredniego lub małej tabeli.
UCZESTNICTWO
•

Liczba drużyn w turnieju siatkarskim jest ograniczona do 12.

•

Minimalna liczba drużyn w turnieju – 2. Maksymalna liczba drużyn – 12.

•

W przypadku przekroczenia progu zapisu, o uczestnictwie w turnieju decyduje

kolejność zgłoszeń.
•

W przypadku dużej ilości drużyn zostaną stworzone grupy.

•

Do turnieju można zgłosić zespół składający się maksymalnie 12 zawodników.

•

Skład zespołu podczas trwania meczu nie może być zmieniany ani uzupełniany.

c)

KOSZYKÓWKA

Liczba zawodników zgłoszonych do turnieju: min. 5, max. 12
Liczba zawodników na boisku: 5
ROZGRYWANIE MECZÓW
•

Lokalizacja: Hala wielofunkcyjna COS OPO

•

Czas trwania meczów 2x7,5 minut.

•

Przerwa między połowami trwa 3 minut.

•

Zmiany hokejowe.

•

Zawodnik

po

otrzymaniu

dwóch

przewinień

technicznych

lub

jednego

dyskwalifikującego zostaje automatycznie odsunięty od gry.
•

Obowiązuje punktacja zgodnie z przepisami i regulaminem PZKosz z uwzględnieniem

niniejszego regulaminu technicznego.
•

SYSTEM ZAWODÓW: Drużyny grają każdy z każdym lub w grupach. Kolejność w

grupach wynika kolejno z: 1. punktów (zwycięstwo=3, remis=1, przegrana=0), 2. meczu
bezpośredniego lub małej tabeli.
UCZESTNICTWO

•

Liczba drużyn w turnieju koszykowym jest ograniczona do 12.

•

Minimalna liczba drużyn w turnieju – 2. Maksymalna liczba drużyn – 12.

•

W przypadku przekroczenia progu zapisu, o uczestnictwie w turnieju decyduje

kolejność zgłoszeń.
•

W przypadku dużej ilości drużyn zostaną stworzone grupy.

•

Do turnieju można zgłosić zespół składający się maksymalnie 12 zawodników.

•

Skład zespołu podczas trwania meczu nie może być zmieniany ani uzupełniany.
•

a)

Indywidualne:
BIEG CROSS COUNTRY

Liczba zawodników zgłoszonych do biegu: dowolna.
•

Lokalizacja: teren COS OPO

•

Bieg odbędzie się ze startu wspólnego na dystansie około 10 km.

•

Trasa biegu nie posiada atestu PZLA i IAAF.

•

Trasa biegu będzie zróżnicowana pod względem nawierzchni oraz wzniesień.

•

Mapa trasy zostanie opublikowana na stronie www.olimpiadaenergetyczna.pl oraz

dostępna będzie w Biurze Zawodów.
•

Każdy z zawodników otrzyma numer startowy oraz chip do elektronicznego pomiaru

czasu.
•

Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut.

•

Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 90 minut od strzału startera,

zobowiązani są do przerwania biegu, zejścia z trasy i dotarcia do mety .
•

Obowiązuje klasyfikacja kobiet i mężczyzn oraz drużynowa, do której kwalifikuje się 3

najlepszych zawodników z danej firmy.
•

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez

podania powodów.
•

Uczestników BIEGU obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin techniczny.

•

Każdy Uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal za uczestnictwo.

b)

WYŚCIG ROWEROWY MTB

Liczba zawodników zgłoszonych do wyścigu: dowolna.
•

Lokalizacja: teren COS OPO

•

Wyścig odbędzie się ze startu wspólnego na dystansie około 20 km.

•

Trasa wyścigu nie posiada atestu PZKOL.

•

Trasa wyścigu będzie zróżnicowana pod względem nawierzchni oraz wzniesień.

•

Mapa trasy zostanie opublikowana na stronie www.olimpiadaenergetyczna.pl oraz

dostępna będzie w Biurze Zawodów.
•

Każdy z zawodników otrzyma numer startowy oraz chip do elektronicznego pomiaru

czasu.
•

Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut.

•

Zawodnicy, którzy nie dotrą do mety w ciągu 90 minut od strzału startera, zobowiązani

są do przerwania biegu, zejścia z trasy i dotarcia do mety .
•

Obowiązuje klasyfikacja kobiet i mężczyzn oraz drużynowa, do której kwalifikuje się 3

najlepszych zawodników z danej firmy.
•

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyścigu lub jego przerwania bez

podania powodów.
•

Uczestników wyścigu obowiązują przepisy PZKOL oraz niniejszy regulamin techniczny.

•

Każdy Uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal za uczestnictwo.

c)

LEKKOATLETYKA

Liczba zawodników zgłoszonych do wyścigu: dowolna.
•

Lokalizacja: Stadion Lekkoatletyczny COS OPO

ROZGRYWANIE DYSCYPLIN
•

Biegi krótkie: 100 m, 200 m, 400 m

•

Biegi średnie: 1500 m

•

Sztafety: 4 x 100 m mieszane

•

Skok w dal

•

Rzut oszczepem

Obowiązują przepisy i regulamin PZLA z uwzględnieniem niniejszego regulaminu
technicznego.
UCZESTNICTWO
•

Do każdego dystansu firma może zgłosić dowolną liczbę zawodników.

•

Sztafety zostaną rozegrane jeżeli zgłoszą się przynajmniej 2 zespoły.

•

Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, którym będzie identyfikował się w

poszczególnych konkurencjach.
•

W biegach o miejscu decyduje uzyskany czas, natomiast w rzutach i skokach odległość.

•

W konkurencji skok w dal oraz rzut oszczepem każdy zawodnik ma trzy próby. Do

końcowego rezultatu uwzględnia się najlepszy wynik.
d)

TENIS STOŁOWY

Liczba zawodników zgłoszonych do rozgrywek: dowolna.
•

Lokalizacja: Sala Sportowa

•

RODZAJ GIER: pojedyncza. W zawodach mogą grać jedynie zawodnicy uprawiający

amatorsko tenis stołowy. Sporną kwestię rozstrzyga organizator.
•

SYSTEM ZAWODÓW: System rozgrywek grupowo - pucharowy lub podobny,

dostosowany do liczby uczestników i określony przez organizatora.
•

Obowiązuje punktacja zgodnie z przepisami i regulaminem PZTS z uwzględnieniem

niniejszego regulaminu technicznego.
e)

PŁYWANIE

Liczba zawodników zgłoszonych do wyścigu: dowolna.
•

Lokalizacja: Kryta Pływalnia COS OPO

ROZGRYWANIE DYSCYPLIN
•

50 m stylem motylkowym

•

50 m stylem grzbietowym

•

50 m stylem klasycznym

•

50 m stylem dowolnym

•

Sztafety: 4 x 50 m stylem dowolnym mieszane

Obowiązują przepisy i regulamin PZP z uwzględnieniem niniejszego regulaminu technicznego.
UCZESTNICTWO
•

Do każdego dystansu firma może zgłosić dowolną liczbę zawodników.

•

Sztafety zostaną rozegrane jeżeli zgłoszą się przynajmniej 2 zespoły.

•

Zawody zostaną przeprowadzone z ręcznym pomiarem czasu.

•

O wygranej decyduje uzyskany czas.
§6 TRANSPORT

Transport na miejsce we własnym zakresie.
§7 SŁUŻBY PORZĄDKOWE I INFORMACYJNE
Do służb Organizatora zalicza się: służby organizacyjne, służby techniczne, służby medyczne.
§8 ZASADY ZACHOWANIA NA OBIEKTACH SPORTOWYCH
1.
Każdy, kto przebywa na obiektach sportowych winien zachować się zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Regulaminem obiektu.
2.
Każdy, kto przebywa na obiektach sportowych powinien zachować się tak, aby nie
szkodził i nie zagrażał sobie i innym.
§10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas wydarzenia.
2.
Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie
zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania
związane z Imprezą, jak również w miejscach zakwaterowania.
3.
Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika jest równoznaczne z zaakceptowaniem
powyższego regulaminu.
§11 ZASADY ZACHOWANIA W HOTELU
1.

Zasady zachowania w hotelu określa dokument „Regulamin Hotelu COS”.

