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REGULAMIN ZAWODÓW 

MISTRZOSTWA MAZOWSZA w RATOWNICTWIE WODNYM 2010 
 

1. ORGANIZACJA 

1.1. Zawody „Mistrzostwa Mazowsza w Ratownictwie Wodnym”, zwane dalej 

Mistrzostwami organizuje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa 

Mazowieckiego przy współpracy WOPR Sochaczew.  

 

2. CEL ZAWODÓW 

2.1. Popularyzacja ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy.  

2.2. Doskonalenie umiejętności praktycznych z zakresu ratownictwa wodnego 

pozwalających organizować pomoc i ratować życie oraz zdrowie osób, które uległy 

wypadkowi.  

2.3. Przygotowanie do realizacji misji WOPR – działania na rzecz zmniejszania liczby osób 

tonących w polskich wodach. 

2.4. Promowanie zasad bezpiecznego pływania, kąpania się i uprawiania sportów 

wodnych. 

2.5. Wyłonienie Kadry Mazowsza mężczyzn i kobiet na 2010 r. 

 

3. PATRONAT HONOROWY 

Marszałek Województwa Mazowieckiego. 

 

4. PATRONAT MEDIALNY 

Media lokalne 

5. UCZESTNICTWO W ZAWODACH 

5.1. W zawodach mogą brać udział 

- ratownicy będący członkami jednostek zrzeszonych w WOPR Woj.Mazowieckiego 

posiadający ważną legitymację WOPR na dany rok i aktualne badanie lekarskie  

- pracownicy Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej posiadający 

dokument potwierdzający przynależność organizacyjną WOPR na dany rok i aktualne 

badania lekarskie.  

W przypadku braku ważnych na dany rok badań, zawodnicy muszą napisać 

oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność. 

5.2. Zawodnicy, którzy nie mają ukończonych 18 lat muszą przedstawić pisemną zgodę 

rodziców lub prawnych opiekunów na start w zawodach. 

 

6. NAGRODY i OPŁATY 

6.1. Startujący zawodnicy otrzymają pamiątkę uczestnictwa w Mistrzostwach. 

6.2. Dla zwycięzców w klasyfikacji generalnej Mistrzostw przewidziane są puchary,  

dyplomy oraz w miarę możliwości nagrody rzeczowe.  

6.3. Start w Mistrzostwach jest bezpłatny.  

 

7. INFORMACJE OGÓLNE 

7.1. Zawody odbędą się na pływalni krytej MOSiR w Sochaczewie przy ul. Olimpijskiej 3  

7.2. Pomiar czasu w konkurencjach pływackich odbywać się będzie w sposób ręczny i/lub   

elektroniczny. 

7.3. Zawodnicy są zobowiązani do zaznajomienia się z programem Mistrzostw oraz 

przepisami i regulaminem dotyczącym poszczególnych konkurencji. 

7.4. Spóźnieni na miejsce startu zawodnicy nie będą dopuszczeni do konkurencji. 

7.5. Zawodnicy zobowiązani są stosować się do przepisów, a ich naruszenie będzie 

zgłaszane Sędziemu Głównemu, który podejmie odpowiednie działania. 

7.6. Jeśli nastąpi odwołanie danej konkurencji, nawet po przeprowadzeniu kilku biegów to 

punkty nie zostaną podliczone do punktacji ogólnej. 
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7.7. W uzasadnionych przypadkach Organizator Mistrzostw w porozumieniu z Sędzią 

Głównym zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów. 

7.8. Organizator jest upoważniony do dokonywania zmian uważanych za konieczne w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku, w tym harmonogramu, a także należytego 

informowania 

 

8. SPRZĘT 

8.1. Sprzęt przeszkody, manekiny, pasy ratownicze „węgorz”, kołowroty i boje SP który 

zapewnia Organizator podlega zatwierdzeniu przez Sędziego Głównego. 

8.2. Każdy zawodnik musi dysponować własnymi płetwami. Para płetw używana w 

zawodach musi spełniać następujące wymogi techniczne: max.30cm szeroka i 

max.65cm długa (mierzona na stopie zawodnika). 

 

9. UDZIAŁ ZAWODNIKÓW 

9.1. Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie właściwego imiennego formularza na 

adres e-mail darek_wopr@op.pl do dnia 29 kwiecień 2010 r. 

9.2. Rejestracji przed zawodami dokonuje się w czasie i miejscu podanym przez 

Organizatora w komunikacie organizacyjnym. 

9.3. Każde działanie próbujące przeszkodzić lub zaszkodzić innym zawodnikom będzie 

traktowane jako złamanie przepisów. 

9.4. Niewłaściwe zachowanie się zawodników lub osób towarzyszących w trakcie 

Mistrzostw może być podstawą dyskwalifikacji i niedopuszczenia do następnych 

konkurencji.  

9.5. Decyzję o dyskwalifikacji zawodnika podejmuje Sędzia Główny w porozumieniu z 

Organizatorem Mistrzostw. 

9.6. Nie należy stosować podczas Mistrzostw sztucznego napędu lub wspomagania 

(opaski, łopatki, skafandry z rękawami itp.) z wyłączeniem przewidzianych dla danej 

konkurencji. 

9.7. Jakiekolwiek zmiany uczestnictwa w konkurencjach należy zgłosić do Kierownika 

Sekretariatu lub Sędziemu Głównemu, najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem 

danej konkurencji. 

 

10. KODEKS POSTĘPOWANIA 

10.1. Zawodnicy powinni uważać Mistrzostwa za ważne publiczne wydarzenie mające na 

celu kreowanie pozytywnego publicznego wizerunku WOPR, Straży Pożarnej, Policji 

oraz Straży Miejskiej. 

10.2. Niewłaściwe zachowanie będzie traktowane jako naruszenie regulaminu i skutkowało 

nałożeniem kar (pouczenie, upomnienie, dyskwalifikacja, wydalenie z zawodów). 

10.3. Działania skutkujące rozmyślnym wyrządzaniem szkód w miejscu Mistrzostw, w 

miejscach zamieszkania lub niszczeniem cudzej własności oprócz odpowiedzialności 

cywilnej będą karane dyskwalifikacją zawodników za to odpowiedzialnych. 

10.4. Sędzia Główny wraz z Organizatorem może nakładać indywidualne kary na 

zawodników 

 

 

 

11. SPORY, PROTESTY i ODWOŁANIA 

11.1. Każdy zawodnik może złożyć protest do Sędziego Głównego. 

11.2. Warunkami przyjęcia protestu: 

a. każdy protest musi zostać zgłoszony na piśmie Sędziemu Głównemu w ciągu 30 

minut po konkurencji lub po oficjalnej publikacji wyników konkurencji, 

b. wynik oprotestowanej konkurencji będzie zawieszony aż do rozstrzygnięcia 

protestu, a jeśli protest zostanie podtrzymany, trofea będą rozdane według 

poprawionego wyniku.  
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c. protest przeciw warunkom, w których przeprowadzana jest konkurencja musi 

zostać zgłoszony ustnie Sędziemu Głównemu przed konkurencją, Sędzia Główny 

jest zobowiązany do poinformowania zawodników startujących w tej konkurencji 

przed jej rozpoczęciem o takim proteście, 

d. nie przyjmuje się protestów wobec decyzji Sędziego Głównego 

11.3. Warunki dotyczące rozstrzygania protestów: 

a. Sędzia Główny rozstrzygnie przedłożoną sprawę bezzwłocznie po prawidłowym 

złożeniu protestu,  

b. Sędzia Główny ma obowiązek przejrzeć ewentualny materiał wideo w celu 

rozstrzygnięcia protestu, 

c. decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna bez prawa odwołania.                                                                          

 

12. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW 

12.1. Obliczanie punktów za każdą konkurencję indywidualną przeprowadzoną w ramach 

Mistrzostw odbywa się według zajętych miejsc ze względu na uzyskany wynik 

czasowy lub punktowy (RKO, SERC).  

12.2. Punkty przyznaje się według wzoru: 1 miejsce, najlepszy czas -60 pkt; 2 miejsce, 

drugi czas -58 pkt; 3 miejsce, trzeci czas -56 pkt; 4 miejsce, czwarty czas -54 pkt. 

Za kolejne miejsca przyznaje się za każdym razem o 1 (jeden) punkt mniej. 

12.3. Na wynik końcowy zawodnika złoży się suma punktów zdobytych w 4 najlepszych 

konkurencjach indywidualnych Mistrzostw.  

12.4. W przypadku remisu (uzyskania jednakowej liczby punktów) w klasyfikacji końcowej 

o miejscu zajętym przez danego zawodnika będzie decydowała liczba zajętych 

wyższych miejsc, a rozstrzygnięcie nastąpi przy użyciu następującego systemu: 

najwięcej 1 miejsc, najwięcej 2 miejsc, najwięcej 3 miejsc itd. 

 

 

13. KONKURENCJE i PRZEBIEG ZAWODÓW  

13.1. Rywalizacja ratowników odbywa się w kategoriach mężczyźni i kobiety 

 

Kobiety Mężczyźni 

1. 200m z przeszkodami 1.  200m z przeszkodami 

2. 50m holowanie manekina 2.  50m holowanie manekina 

3. 100m ratowanie w płetwach 

4. 100m ratowanie kombinowane 

3.  100m ratowanie w płetwach 

4.  100m ratowanie kombinowane 

5. 100m ratownik 5.  100m ratownik 

6. sztafeta 4x50m z przeszkodami 6. sztafeta 4x50m z przeszkodami 

 

13.2. Procedura startowa: wg regulaminu zawodów Mistrzostwa Polski. 

 

13.3. Falstart jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika; bieg nie zostaje zatrzymany, 

a zawodnik zostaje poinformowany o dyskwalifikacji po zakończeniu biegu. Jeżeli 

sędzia zadecyduje, że nastąpił falstart techniczny, odgwiżdże to swoim gwizdkiem, 

po czym nastąpi gwizdek startera (powtórzony); jeżeli z powodu błędu sędziego 

nastąpi błąd zawodnika, zawodnik nie zostanie zdyskwalifikowany. 

13.4. Sposoby trzymania i holowania manekina:   

a. manekin musi być holowany a nie pchany, 

b. twarz manekina musi znajdować się nad powierzchnią wody, 

c. manekina należy trzymać przynajmniej jedną ręką, 

d. manekina nie wolno trzymać za szyję, usta lub nos, 

e. dopuszcza się chwyt za brodę, gdy siła holowania jest wyraźnie przyłożona  

do niej, 
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f. nie wolno wypuścić manekina aż do chwili dotknięcia końcowej ściany pływalni, 

 

 Uwaga: W konkurencjach, w których używany jest manekin, chodzi o symulowanie 

akcji ratowniczej. Zawodnik musi zadbać o to, aby twarz manekina znajdowała się nad 

pow. wody w celu zapewnienia odpowiedniego oddychania. Jeśli woda od czasu do 

czasu przeleje się przez twarz manekina na skutek prędkości, zawodnik nie zostanie 

zdyskwalifikowany.  

  Dyskwalifikacja dotyczy przypadku zanurzenia  twarzy manekina. Należy odróżnić 

przelewanie się wody przez twarz od jej zanurzenia pod wodą). 

 

 

14. OPISY KONKURENCJI 

Według regulaminu Mistrzostw Polski.  

 

Wszelkie kwestie nie zawarte w niniejszym Regulaminie rozstrzygane będą przez  

Sędziego Głównego oraz Organizatora Mistrzostw.  


