
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

MISTRZOSTW NIVEA RATOWNIKÓW WOPR W 2010 ROKU 
 

I. Patronat 

NIVEA Polska sp. z o.o. 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

 

II. Organizator części sportowej Mistrzostw 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

 

III. Cel zawodów 

 Przygotowanie ratowników do realizacji misji WOPR – działania na rzecz zmniejszenia 

liczby osób tonących w polskich wodach. 

 Promowanie zasad bezpiecznego pływania, kąpieli wodnej i uprawiania sportów 

wodnych. 

 Umożliwienie ratownikom WOPR rywalizacji sportowej. 

 Standaryzacja sprzętu ratowniczego kąpielisk morskich. 

 

IV. TERMINARZ MISTRZOSTW 

  

1. Międzyzdroje - eliminacje 24 - 25 lipca 

2. Krynica Morska - eliminacje 31 lipca - 1 sierpnia 

3. Ustronie Morskie – finał 7 - 8 sierpnia 

 

 

V. SCHEMAT ORGANIZACYJNY  

 

1. W ramach Mistrzostw NIVEA Ratowników WOPR w 2010 roku zorganizowane będą 

dwa turnieje eliminacyjne i turniej finałowy. 

 

2. Turnieje eliminacyjne i turniej finałowy rozegrane zostaną w każdym z miast 

Mistrzostw przez dwa dni, w sobotę i niedzielę. 

 

3. W każdym turnieju eliminacyjnym może wziąć udział maksymalnie siedemdziesięciu 

zawodników oraz czterdzieści zawodniczek. Podczas każdego turnieju eliminacyjnego, 

drużyny rozegrają dziesięć konkurencji przez dwa dni trwania eliminacji. 

 

4. Do udziału w turnieju finałowym w Ustroniu Morskim, z każdego miasta eliminacji 

kwalifikują się cztery drużyny męskie i trzy drużyny żeńskie. W finale udział weźmie 

osiem drużyn męskich i sześć drużyn żeńskich. 

 

5. Podczas turnieju finałowego w Ustroniu Morskim, drużyny rozegrają dziesięć 

konkurencji przez dwa dni trwania finału. 

 

6. Drużyny męskie, które zajęły trzy pierwsze miejsca w turnieju eliminacyjnym i tym 

samym zostały zakwalifikowane do finału Mistrzostw nie mogą brać udziału  

w kolejnych turniejach eliminacyjnych Mistrzostw. Drużyna męska, która zajęła 

czwarte miejsce i zakwalifikowała się do finału, lecz nie wygrała nagrody może brać 

udział w kolejnym turnieju eliminacyjnym. W wypadku, gdy drużyna ta zajmie jedno 

z trzech miejsc na podium w drugim turnieju eliminacyjnym wygrywa nagrodę, lecz 

nie kwalifikuje się po raz kolejny do finału. W wypadku, gdy zajmie czwarte miejsce, 

nie kwalifikuje się ponownie do finału. 

 

7. Skład osobowy drużyn zakwalifikowanych do finału w Ustroniu Morskim nie może ulec 

zmianie. Wyjątkiem są udokumentowane wypadki losowe. 
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VI. NAGRODY  

 

1. Mistrzostwa są to zawody drużynowe z nagrodami wręczanymi pierwszym trzem 

drużynom według punktacji Mistrzostw. 

 

2. Żeńskie i męskie drużyny ratowników, które zajmą pierwsze trzy miejsca w każdym  

z turniejów eliminacyjnych oraz w turnieju finałowym Mistrzostw wygrywają puchary 

pamiątkowe oraz:  

a) ratowniczą łódź motorową „Surf Rescue” z silnikiem za pierwsze miejsce  

w turnieju finałowym,  

b) kajak sportowy typu surfski „Splender” wraz pokrowcem oraz wiosłem za pierwsze 

miejsce w każdym z turniejów eliminacyjnych, 

c)   kajak sportowy typu surfski „Splender” wraz pokrowcem oraz wiosłem za drugie 

miejsce w turnieju finałowym, 

d) deskę sportową typu paddleboard „Barracuda” wraz z pokrowcem za drugie 

miejsce w każdym z turniejów eliminacyjnych, 

e) deskę sportową typu paddleboard „Barracuda” wraz z pokrowcem za trzecie 

miejsce w turnieju finałowym, 

f)   manekina typu Pitet wraz z pasem ratowniczym węgorz za trzecie miejsce  

w każdym z turniejów eliminacyjnych.   

 

3. Przeprowadzana jest również klasyfikacja dla każdej z konkurencji w każdym  

z turniejów eliminacyjnych oraz w turnieju finałowym Mistrzostw. Zwycięzcy 

poszczególnych konkurencji (zawodnik lub zawodnicy wspólnie w przypadku 

konkurencji zespołowych)  otrzymują nagrody finansowe w następującej wysokości: 

a) 750,- zł za pierwsze miejsce w turnieju finałowym 

b) 300,- zł za pierwsze miejsce w każdym z turniejów eliminacyjnych 

c)   500,- zł za drugie  miejsce w turnieju finałowym 

d) 200,- zł za drugie miejsce w każdym z turniejów finałowych 

e) 300,- zł za trzecie miejsce w turnieju finałowym 

f)   100,- zł za trzecie miejsce w każdym z turniejów finałowych 

 

 

VII. PROCEDURA ZGŁOSZENIOWA  

 

1. W Mistrzostwach udział mogą brać drużyny które poprawnie dokonały zgłoszenia, 

przesyłając na adres biura zawodów formularz zgłoszenia znajdujący się w załączeniu.  

 

2.  Zgłaszanie drużyn do turniejów eliminacyjnych odbywa się nie później niż na pięć dni 

przed turniejem poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na adres 

biura zawodów: ul. Pytlasińskiego 17, 00-777 Warszawa, tel./fax: + 48 22 841 18 38, 

22 8411977, e-mail: zg@wopr.pl, z dopiskiem Mistrzostwa NIVEA Ratowników WOPR. 

 

3. Do udziału w poszczególnych eliminacjach mistrzostw kwalifikuje się 70 zawodników  

i 40 zawodniczek reprezentujących poszczególne drużyny. O dopuszczeniu  

do zawodów decyduje kolejność zgłoszeń przy czym pierwszeństwo zgłoszenia mają 

drużyny liczniejsze. 

 

4. Na formularzu zgłoszeniowym musi znaleźć się numer ważnej legitymacji ratownika 

WOPR, podpis każdego zawodnika z drużyny oraz podpis kapitana drużyny. 

 

5. Kapitan drużyny zobowiązany jest zgłosić Sędziemu Głównemu Mistrzostw, zmiany  

w składzie osobowym drużyny na 2 godziny przed przystąpieniem do zawodów. 

 

6. Zgłoszenie określone w p. 5 dokonywane przez kapitana drużyny, powinno być 

złożone w formie pisemnej i z danymi osobowymi zawodników, których dotyczą 

zmiany oraz usprawiedliwiający, udokumentowany wypadek losowy.  
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VIII. KONKURENCJE ROZGRYWANE W RAMACH MISTRZOSTW 

 

Pierwszy dzień 

 

1. Bieg – Pływanie – Bieg 

2. Wyścig z pasem ratunkowym 

3. Wyścig ratunkowy z deską 

4. Wyścig łodzi 

5. Flagi plażowe 

 

Drugi dzień 

 

6. Wyścig Bałtyku 

7. Wyścig z deską 

8. Wyścig pływanie 

9. Wyścig ratunkowy z zasobnikiem z liną 

10. Sztafeta 4x50 m biegu po plaży 

 

IX. PROGRAM ZAWODÓW 

 

Mistrzostwa zaczynają się każdego dnia o godz. 10.00 rano i powinny zakończyć się około 

godz. 18.00 pierwszego dnia i około godz. 17.00 drugiego dnia Mistrzostw. O godzinie 

13.00 pierwszego dnia Mistrzostw odbywa się uroczyste rozpoczęcie Mistrzostw  

a o godzinie 17.00 drugiego dnia Mistrzostw odbywa się uroczyste zakończenie 

Mistrzostw. 

 

Pierwszy dzień, seria przedpołudniowa: 

1. Wyścig z pasem ratunkowym   -  eliminacje 

2. Wyścig ratunkowy z deską    -  eliminacje 

3. Wyścig łodzi      -  eliminacje 

4. Flagi plażowe      -  eliminacje 

 

Pierwszy dzień, seria popołudniowa: 

1. Bieg – Pływanie – Bieg    -  finał 

2. Wyścig z pasem ratunkowym   -  finał 

3. Wyścig ratunkowy z deską    -  finał 

4. Wyścig łodzi      -  finał 

5. Flagi plażowe      -  finał 

 

Drugi dzień, seria przedpołudniowa: 

1. Wyścig Bałtyku      -  eliminacje 

2. Wyścig z deską      -  eliminacje 

3. Wyścig ratunkowy z zasobnikiem z liną -  eliminacje 

4. Sztafeta 4x50 m biegu po plaży   -  eliminacje 

 

Drugi dzień, seria popołudniowa: 

1. Wyścig Bałtyku      -  finał 

2. Wyścig z deską      -  finał 

3. Wyścig pływanie     -  finał 

4. Wyścig ratunkowy z zasobnikiem z liną -  finał 

5. Sztafeta 4x50 m biegu po plaży   -  finał 


