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SKIERNIEWICE, dnia 9 LISTOPADA 2019 roku 



 
I. Organizator 

 WOPR WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 
 

II. Termin i miejsce 
      9 LISTOPADA 2019 r. – Pływalnia Miejska „NAWA”, 96 -100 Skierniewice, ul. B. Prusa 6a 
 

III. Komitet Organizacyjny 
 Patryk Sokal – przewodniczący 
 Bernard Motylewski – zastępca 
 Kacper Piguła - zastępca 
 Artur Orzechowski - zastępca 
 Konrad Prokopczyk - zastępca 

 Piotr Wójcik  - zastępca 
 Adam Bońkowski – członek 
 Jakub Leśniewicz – członek 
 Kamila Puchalska - członek 
 Kamila Stępniak - członek 
 Filip Pokrop - członek 

 

IV. Warunki uczestnictwa  
1. Startujący podczas rejestracji składają oświadczenie (załącznik nr 1 dla osoby pełnoletniej, 

załącznik nr 2 dla osób poniżej 18 roku życia) o wyrażeniu zgody  na udział w zawodach, 
możliwości wykorzystania wizerunku oraz RODO. Brak złożonego oświadczenia powoduje 
usunięcie z list startowych.  

2. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice/opiekunowie.  

3. W zawodach prawo startu mają mieszkańcy Województwa Łódzkiego.  

4. Organizator ustala limit zawodników startujących w zawodach do liczby 300 osób. O starcie 

w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń.  

5. Obecność zawodników na otwarciu i zamknięciu zawodów jest obowiązkowa pod karą 
dyskwalifikacji  w przypadku nieobecności. 

6. Zgłoszenie dokonuje się poprzez przesłanie właściwych formularzy na wskazane w 
komunikacie adres. 

7. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zawodnik nie ma 
przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach i startuje na własną odpowiedzialność 
oraz że zapoznał się i akceptuje postanowienia regulamin. 

8. Każdy zawodnik musi posiadać własne płetwy w przypadku startu w konkurencji z użyciem 
płetw. 

 
V. Konkurencje zawodów: 

1. Konkurencja Rodzinna OPEN (rodzic + dziecko) 
- ratowanie liną ratowniczą 
2. Konkurencje RKO OPEN 
- RKO na fantomie 
3. Konkurencje dla kategorii Senior rocznik 1997 i starsi 
- 50 m stylem dowolnym   
- 100 m w płetwach  

4. Konkurencje dla kategorii Młodzieżowiec rocznik 2001-1998 
- 50 m holowanie manekina 
- 100 m ratowanie manekina w płetwach  
- 100 m ratownik 
5. Konkurencje dla kategorii Junior rocznik 2003-2002 
- 50 m holowanie manekina 

- 100 m ratowanie manekina w płetwach  
- 100 m ratownik 
6. Konkurencje dla kategorii Junior Młodszy rocznik 2005-2004 

- 50 m holowanie manekina 
- 100 m ratowanie manekina w płetwach  
- 100 m ratownik 
zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem GP w Ratownictwie Wodnym 

7. Konkurencje dla kategorii Młodzik rocznik 2007-2006 
- 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)  

8. Konkurencje dla kategorii Dzieci rocznik 2008-2009 



- 50 m z pasem ratowniczym (zawodnik płynie po skoku lub z wody 50m z pasem 
ratowniczy) 
- 50 m na piersiach dowolnie  
- 50 m ratowanie manekina w płetwach  ( zawodnik płynie 25 m w płetwach następnie 

wyciąga manekina i holuje go przez resztę dystansu do mety )  
9. Konkurencje dla kategorii Dzieci młodsze rocznik 2010 i młodsi 
- 50 m na grzbiecie dowolnie   

- 50 m na piersiach dowolnie  
 
V. Ramowy program zawodów: 

 8.00-8.45 rejestracja uczestników;  
 9.00 – uroczyste otwarcie zawodów; 
 9:15 – rozpoczęcie  konkurencji; 

 ok. 14:45 - zakończenie konkurencji; 
 ok. 15:00-15.30 uroczyste zakończenie; 
 16:00 - zamknięcie imprezy; 

 
VI.  Nagrody  

1. Każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal oraz koszulkę. 
2. Najlepszych trzech zawodników i trzy zawodniczki  w klasyfikacji generalnej w każdej 

kategorii otrzymuje pamiątkowe puchary. (W przypadku równej ilości punktów decyduje 
większa ilość pierwszych miejsc, następnie większa ilość drugich miejsc itd.). 

 
VII. 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 (manekiny, pasy ratowniczy, liny) do konkurencji zapewniają organizatorzy.  

 
VIII. Zgłoszenia do zawodów 
Zgłoszenia  należy  wypełnić i przesyłać wg załączonego formularza w formie pliku EXCEL na adres: 
woprskierniewice@interia.pl do dnia 4 listopada 2019 r. 

 
IX. Zasady finansowania 

1.  Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.  

2.  Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.  

3.  Brak opłaty startowej.  

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

 
X. Postanowienia końcowe 

1. Sędzia główny zawodów – Artur Orzechowski. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów. 
3. Organizator zastrzega sobie  prawo do nie przyjęcia  wszystkich chętnych osób z uwagi na 

ograniczona liczbę  miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń). 
4. Tor 1 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody. Skoki do 

wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.  

5. W sprawach spornych decyzje podejmuje Sędzia Główny Zawodów.  

6. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.  

7. Za dyscyplinę zawodników podczas trwania zawodów odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie 

ekip.  

8. Wokół niecek basenowych mogą przebywać tylko zawodnicy startujący w danej konkurencji 
oraz trenerzy.  

9. Miejscem oczekiwania na start będzie  wyznaczona strefa na hala basenowej znajdująca się 

przy trybunach dla konkurencji rozgrywanych na Dużym Basenie oraz przy zjeżdżalni dla 

konkurencji RKO oraz Rodzinnej.  

10.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i 
wypadki.  

11.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wizerunku zawodników w 
materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych.  

12.  Wręczenie pamiątkowych medali za udział w zawodach odbędzie się podczas defilady 
rozpoczynającej lub kończącej zawody. 

13.  Dekoracje  zwycięzców w klasyfikacji generalnej odbędzie się podczas defilady kończącej 
zawody.  

14.  Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

15.  Listy startowe oraz wyniki będą wywieszone w holu pływalni. 
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