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REGULAMIN 

ZAWODÓW W POKONYWANIU WODNEGO TORU PRZESZKÓD NA CZAS   

PŁYWALNIA W KOMPLEKSIE SPORTOWYM „SÓJKA” W PRUDNIKU 

PIĄTEK, 01.02.2019r.   

1. Cel zawodów: 

a) popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży. 

b) propagowanie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa sportowego. 

c) zaprezentowanie krytej pływalni w Kompleksie Sportowym „Sójka” jako miejsca 

dla spędzania czasu wolnego i rekreacji.  

2. Organizatorzy:  

a) OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PRUDNIKU z siedzibą 48-200 Prudnik, 

ul. Parkowa 4 

b) WATERMANIA Manta Group Adrian Wyrobek z siedzibą w Kędzierzynie – 

Koźlu, 47-220, al. Jana Pawła II 31. 

3. Miejsce zawodów: kryta pływalnia w Kompleksie Sportowym „Sójka” przy  

ul. Podgórnej w Prudniku.  

4. Termin zawodów: 01.02.2019r. od godziny 18.00. 

5. Zgłoszenia do zawodów będą prowadzone w kasie pływalni Kompleksu Sportowego 

„Sójka” do 30.01.2019r. i na godzinę przed rozpoczęciem zawodów UWAGA: za 

prawidłowo zgłoszonego zawodnika uważa się osobę, która dostarczy komplet 

prawidłowo wypełnionych dokumentów w wyznaczone miejsce.  

6. Zawody będą rozgrywane w następujących kategoriach wiekowych: 

a) Kat. I  - dzieci szkół podstawowych (7, 8, 9 lat – dziewczynki i chłopcy osobno), 

b) Kat. II – dzieci szkół podstawowych (10, 11, 12 lat – dziewczynki i chłopcy osobno), 

c) Kat. III – młodzież szkół podstawowych (13, 14, 15 lat – dziewczynki  

i chłopcy osobno),    

d) Kat. IV – uczestnicy pow. 15 roku życia (każda płeć osobno).   

7. Zawody dla osób umiejących pływać.  

8. Nagrody: 

a) karta podarunkowa uprawniająca do wejścia na pływalnię za I miejsce w 

każdej kategorii w kwocie 100 zł,  

b) karta podarunkowa uprawniająca do wejścia na pływalnię za II i III miejsce w 

każdej kategorii w kwocie 50 zł, 
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c) dyplomy uczestnictwa dla każdego startującego.  

9. Udział w zawodach jest bezpłatny. Od Uczestników nie jest pobierana opłata wstępu 

na basen. Dokonując zapisów zawodnik  bądź opiekun osoby niepełnoletniej wypełnia 

formularz zgłoszeniowy, który przed upływem wyznaczonego terminu jest 

zobowiązany dostarczyć w miejsce wskazane w regulaminie i ogłoszeniach.  Koszty 

organizacyjne pokrywają organizatorzy zawodów. Organizator nie zwraca kosztów 

podróży. Startujący może ubezpieczyć się dodatkowo we własnym zakresie 

10. Warunkiem udziału w zawodach jest złożenie oświadczenia, iż zawodnik staruje na 

własną odpowiedzialność. Zawodnicy nieletni zobowiązani są do dołączenia pisemnej 

zgody rodziców (opiekunów prawnych) na udział w zawodach. Bez tych dokumentów 

zawodnicy nie zostaną dopuszczeni do udziału w rywalizacji. 

11. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości liczby zawodników lub 

skrócenia okresu przyjmowania zgłoszeń zawodników, z powodu dużej ilości 

zgłoszeń. W takim przypadku zostanie to ogłoszone poprzez stosowne komunikaty. 

12. Zasady przeprowadzenia zawodów:  

a) zawody przeprowadzone będą seriami na czas, a o kolejności miejsc decyduje 

najlepszy wynik w danej kategorii. Po każdej kategorii wiekowej nastąpi 

dekoracja uczestników i wręczenie nagród. 

b) o kolejności startu decyduje organizator zawodów.  

13. Sposób przeprowadzenia zawodów: 

a) zawodnik siedzi na krawędzi basenu bezpośrednio przed pierwszym 

elementem toru przeszkód (STEP). Na sygnał sędziego startuje i dopływa do 

pierwszego elementu toru. Następnie wspina się na pierwszy element 

i pokonuje tor przeszkód. Po ostatnim elemencie toru zawodnik zjeżdża do 

wody i dopływa do brzegu. Sędzia zatrzymuje czas na stoperze w momencie, 

gdy zawodnik ręką dotknie brzegu.  

b) w przypadku, gdy zawodnik spadnie z któregoś z elementów toru przeszkód, 

wchodzi na niego w miejscu, w którym spadł i pokonuje go dalej.  

14. Postanowienia końcowe: 

a) zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu. 

b) prawo interpretacji regulaminu przysługuje organizatorom – przy czym ich 

głos jest decydujący w przypadku wątpliwości. Organizator nie zapewnia 
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uczestnikowi dodatkowego ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, OC, z tytułu 

choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą 

wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem uczestnika w imprezie 

oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Każdy zawodnik startując  

w imprezie w pełni akceptuje regulamin zawodów i startuje na własną 

odpowiedzialność. 

15.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników 

w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych. 

16.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. 

17. Regulamin jest dostępny na tablicach informacyjnych pływalni oraz na stronie 

www.osirprudnik.pl  

http://www.osirprudnik.pl/

