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I. Komitet Organizacyjny 

 Bernard Motylewski – przewodniczący 

 Adam Jabłoński- zastępca 
 Konrad Prokopczyk -zastępca 
 Kacper Piguła - zastępca 

 Piotr Wójcik - członek 
 Adam Bońkowski – członek 
 Leśniewicz Jakub - członek 

 
II. Organizator 

 WOPR Odział w Skierniewicach, 

 
III. Cel zawodów 

1. Przygotowanie ratowników WOPR do działania na rzecz zmniejszenia liczby osób tonących w 
polskich wodach. 

2. Promowanie zasad bezpiecznego pływania, kąpania się i uprawiania sportów wodnych. 
3. Popularyzacja ratownictwa wodnego. 

4. Stworzenie ratownikom WOPR możliwości rywalizacji sportowej. 

5. Wyłonienie kadry WOPR Oddział w Skierniewicach na Mistrzostwa Polski w Sportowym 
Ratownictwie Wodnym 

 
IV. Termin i miejsce 
      03 czerwca 2017 r. – Pływalnia Miejska NAWA, 96 -100 Skierniewice, ul. B. Prusa 6a 
 
V. Warunki uczestnictwa  

1. Obecność zawodników na otwarciu i zamknięciu Mistrzostw jest obowiązkowa pod karą 
dyskwalifikacji w przypadku nieobecności. 

2. Legitymacje WOPR zebrane przez organizatora podczas rejestracji drużyn rozdane zostaną 
po oficjalnym zakończeniu zawodów.  

3. Klucze do szafek w szatni po rejestracji drużyny pobiera i zdaje kierownik drużyny 
(wypisując oświadczenie i zostawiając dokument tożsamości). 

4. Kierownik drużyny zgłasza się do sekretariatu z legitymacjami WOPR zawodników 

posiadających wpis stwierdzający opłacenie składki członkowskiej oraz zgodą na start 
w zawodach podpisane przez osobę pełnoletnią biorącą odpowiedzialność za udział osoby 
niepełnoletniej. Podpisana zgoda jest równoznaczna z oświadczeniem o stanie zdrowia 
umożliwiającym start zawodnika w zawodach i zostaje u organizatora zawodów. 

5. Zgłoszenie drużyny dokonuje się poprzez przesłanie właściwych formularzy na wskazany w 
komunikacie adres; 

6. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zawodnik nie ma 
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach z zakresu ratownictwa wodnego 
i startuje na własną odpowiedzialność oraz że zapoznał się i akceptuje postanowienia 
regulaminu; 

7. Każdy zawodnik może reprezentować tylko macierzystą jednostkę terenową (zgodnie z 
wpisem w legitymacji o przynależności);  

 

 
VI. Konkurencje i ramowy program zawodów 

 
 7:50-8:20 - rejestracja drużyn; 
 8:00-8:45 - rozgrzewka; 
 8:20-8:35 - odprawa sędziów; 

 8:35-8:45 - odprawa kierowników ekip; 
 9:00 - uroczyste otwarcie Zawodów; 
 9:10 - rozpoczęcie konkurencji; 

Konkurencje dla kategorii Junior Młodszy i Junior zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem 
GP w ratownictwie wodnym 
- 50m holowanie manekina 
- 100 m ratowanie manekina w płetwach  

- 100 m ratownik 
Konkurencje dla kategorii Młodzik  
- 50 m holowanie manekina (zawodnik płynie po skoku 35 m następnie wyciąga manekina i 
holuje go przez resztę dystansu do mety) 

- 50 m ratownik (zawodnik przez cały dystans holuje manekina zapiętego w pas ratowniczy, 
manekin napełniony jest wodą do pasa na piersiach) 
- 50 m ratowanie manekina w płetwach (zawodnik płynie 25 m w płetwach następnie 

wyciąga manekina i holuje go przez resztę dystansu do mety)  
 12:45 - zakończenie konkurencji; 
 13:15 - uroczyste zakończenie; 



 
 
VII. Punktacja  

- przyznawanie punktów za każdą konkurencję przeprowadzoną w ramach zawodów odbywa się 
poprzez przypisanie odpowiedniej ilości punktów do zajętego przez zawodnika miejsca. 
Punkty przyznawane są według klucza: 
1 miejsce –25 punktów 

2 miejsce –21 punktów 
3 miejsce –18 punktów 
4 miejsce –16 punktów 
5 miejsce –15 punkty 
6 miejsce –14 punkty 
7 miejsce –13 punkty 

8 miejsce –12 punków 
9 miejsce –11 punków 
10 miejsce –10 punków 
11 miejsce –9 punków 
12 miejsce –8 punków 

13 miejsce –7 punków 
14 miejsce –6 punków 

15 miejsce –5 punków 
16 miejsce –4 punków 
17 miejsce –3 punków 
18 miejsce –2 punków 
19 miejsce –1 punków 
 
VIII.  Nagrody  

Trzech najlepszych zawodników w każdej konkurencji otrzymuje medale według zajętych miejsc z 
podziałem na kobiety i mężczyzn oraz z podziałem na kategorie wiekowe. 
Najlepszy zawodnik w klasyfikacji generalnej otrzymuje pamiątkowy puchar lub statuetkę (wg 
sumy zdobytych punktów z trzech konkurencji) z podziałem na kobiety i mężczyzn oraz kategorie. 
W przypadku równej ilości punktów decyduje większa ilość pierwszych miejsc, następnie większa 
ilość drugich miejsc itd. 

 
 
IX. Przepisy techniczne 

1. Pływalnia o długości 25 m, 6 – torów, temperatura wody 26-28°C, głębokość od 147 do 197 
cm  

2. Organizator zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji informacji podanych w 
komunikacie. 

3. Sprzęt sportowy do konkurencji zapewniają organizatorzy (poza płetwami) 
 

 
X. Zgłoszenia do zawodów 
Zgłoszenia należy wypełnić i przesyłać wg załączonego formularza w formie Word lub Excel na 
adres: woprskierniewice@interia.pl  do godziny 20.00 w terminie do 30 maja 2017 r. 
Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego terminu zamknięcia zgłoszeń w 

przypadku gdy liczba zgłoszonych zawodników przekroczy 100 osób. 

 
XI. Zasady finansowania 
Opłatę za udział w wysokości 30 zł za jednego zawodnika należy dokonać przelewem do dnia 
30.05.2017 na rachunek bankowy WOPR Oddział w Skierniewicach w Banku Pekao S. A.   I O. w 

Skierniewicach nr 24 1240 3321 1111 0010 4863 7872 . W przypadku wpłaty po terminie lub w 

dniu zawodów jej wysokość wzrasta do 50 zł. Kluby i zawodnicy uczestniczą w zawodach na koszt 
własny, pozostałe koszty ponoszą organizatorzy. 

 
XII. Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Komisja Odwoławcza, której skład zostanie 

podany na odprawie kierowników ekip. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia wszystkich drużyn z uwagi na 

ograniczona liczbę miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń) 

4. Uwaga - parking przy pływalni jest płatny 1,50 zł/h 

mailto:woprskierniewice@interia.pl

