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I. Komitet Organizacyjny  

• Bernard Motylewski – przewodniczący  

• Artur Orzechowski – wiceprzewodniczący   

• Kacper Piguła - wiceprzewodniczący  

• Ewa Zieliński - członek 

• Piotr Wójcik – członek  

• Konrad Prokopczyk – 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 Zimowe Mistrzostwa Polski w 

Sportowym Ratownictwie Wodnym  

  

IV. Termin i miejsce  

      14 listopada 2020 r. – Pływalnia Miejska NAWA, 96 -100 Skierniewice, ul. B. Prusa 6a  

  

V. Warunki uczestnictwa   

1. Zgoda na start w zawodach (załącznik nr 1) w przypadku osoby nieletniej podpisana przez 

opiekuna prawnego.  Podpisana zgoda jest równoznaczna z oświadczeniem że zawodnik i 

opiekun prawny zapoznał się z regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia. Zgoda  

zostaje u organizatora zawodów.  

2. Legitymacje WOPR zebrane przez organizatora podczas rejestracji zawodników rozdane 

zostaną po oficjalnym zakończeniu zawodów.   

3. Klucze do szafek w szatni  każdy zawodnik pobiera i zdaje indywidualnie w kasie pływalni. 

Opłata za zgubienie kluczyka wynosi 100 zł.  

4. 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;  

  

VI. Konkurencje i ramowy program zawodów  

  

• 10:00  wejście na pływalnię dla kategorii Młodzik Młodszy (2009 i młodsi) 

10:15-12.15  rozegranie zawodów dla kategorii Młodzik Młodszy  

• 12:00  wejście na pływalnię dla kategorii Młodzik (2008-2007)  

12:20-14.30  rozegranie zawodów dla kategorii Młodzik 

• 14:45 wejście na pływalnię dla kategorii Junior Młodszy (2006-2005) 

15:00-17.30  rozegranie zawodów dla kategorii Junior Młodszy 

• 14:45 wejście na pływalnię dla kategorii Junior (2004 -2002)  

15:00-17.30  rozegranie zawodów dla kategorii Junior  

 

➢ Konkurencje dla kategorii Młodzik Młodszy (2009 i młodsi) 

-  50 m stylem dowolnym na czas 

-  50 m z pasem ratowniczym węgorz 

- 50 m holowanie manekina w płetwach (zawodnik płynie po skoku 35 m następnie wyciąga 

manekina i holuje go przez resztę dystansu do mety)  

 

➢ Konkurencje dla kategorii Młodzik  (2008-2007) 

- 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)  

  



➢ Konkurencje dla kategorii Junior Młodszy (2006-2005) i Junior (2004-2002) zostaną 

rozegrane zgodnie z regulaminem GP w ratownictwie wodnym  

-  50m holowanie manekina  

- 100 m ratowanie manekina w płetwach   

- 100 m ratownik  

 

  

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   

Wszyscy zawodnicy dostają pamiątkowe medale wybite z okazji Mistrzostw Skierniewic oraz 15-lecia 

WOPR Skierniewice.  

  

IX. Przepisy techniczne  

1. Pływalnia o długości 25 m, 4– 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 11 listopada 2020 r. (nie dotyczy 

zawodników WOPR Skierniewice) 

Organizator zastrzega możliwość wcześniejszego terminu zamknięcia zgłoszeń w 
przypadku gdy liczba zgłoszonych zawodników przekroczy 100 osób.  

  

XI. Zasady finansowania  

 

Udział w zawodach jest bezpłatny  

 

XII.  Przetwarzanie danych osobowych:  

1. WOPR Oddział w Skierniewicach ul. B. Prusa 6a, 96-100 Skierniewice, jako Organizator 

zawodów, będzie przetwarzał dane osobowe zawarte w formularzach zgłoszeniowych i 

wynikach zawodów wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Otwartych Mistrzostw 

WOPR Oddział w Skierniewicach Eliminacjach do Zimowych Mistrzostw Polski w 

Sportowym Ratownictwie Wodnym.  

2. Dane osobowe uczestników, w tym zdjęcia i filmy, a w szczególności osób nagrodzonych w 

zawodach w zakresie ich imienia, nazwiska, nazwy miejscowości, jednostki WOPR, którą  

reprezentują, zdjęć i filmów mogą być publikowane na stronie internetowej Organizatora 



zawodów, w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Skierniewice   

3. Uczestnik dokonując zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie, przez WOPR Oddział w 

Skierniewicach, jego danych osobowych w celach określonych powyżej.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak udział w zawodach nie jest możliwy bez 

ich weryfikacji i możliwości przetwarzania w celach podanych powyżej.  

5. Dane będą przetwarzane z zachowaniem ostrożności, wysokiego poziomu bezpieczeństwa, 

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.  

6. Dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom w myśl art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) i będą chronione przed 

nieuprawnionym dostępem osób trzecich.  

7. Uczestnicy, których dane dotyczą, mają prawo wglądu w swoje dane, prawo do uzupełniania 

ich i poprawiania.  

8. Otwarte Mistrzostwa WOPR Oddział w Skierniewicach Eliminacje do Zimowych 

Mistrzostw Polski w Sportowym Ratownictwie Wodnym będą dokumentowane w 

postaci zdjęć i filmów. Zdjęcia i filmy, które w myśl art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 poz. 880 z późn. zm.) nie 

wymagają zgody na  rozpowszechnianie wizerunku, mogą być publikowane na stronach 

internetowych WOPR Oddział w Skierniewicach oraz Urzędu Miasta Skierniewice, jak również 

w mediach społecznościowych.  

  

XIII. Postanowienia końcowe  

  

  

9. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Komisja Odwoławcza. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia wszystkich drużyn z uwagi na ograniczona 

liczbę miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń)  

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


