
R E G U L A M I N 

I MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH 

NA WODACH OTWARTYCH 

O PUCHAR REKTORA AWF KATOWICE 

„AWF SILESIA OPEN WATER” 

DĄBROWA GÓRNICZA, JEZIORO POGORIA I - 26 CZERWCA 2010 (sobota) 

 

I. ORGANIZATOR 
 
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 
ul. Mikołowska 72a 
40-065 Katowice 
tel. (032) 207 51 00 
 
WSPÓŁORGANIZATORZY 
 
- Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej 
- WOPR Dąbrowa Górnicza 
 

II. CEL IMPREZY 
Uczczenie obchodów czterdziestolecia istnienia Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.  
Popularyzacja pływania wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych jako prostej formy aktywności 
fizycznej oraz idealnej dyscypliny do zabawy oraz współzawodnictwa.  
Promocja regionu Śląska. 
 

III. TERMIN I MIEJSCE 
Zawody pływackie odbędą się dnia 26 czerwca 2010 r. (sobota) na jeziorze Pogoria I  
w Dąbrowie Górniczej – województwo śląskie. Start i meta zawodów – plaża miejska ul. Pogoria. 
 

IV. KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSE 
Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach wiekowych oraz na następujących 
dystansach: 
1 - 500m – dzieci do 14 lat, 
2 - 1000m – kategorie 15-18 lat, 19-29 lat, 30-49 lat, powyżej 50 lat, 
3 - wyścig główny o puchar rektora 3000m – kategorie 15-18 lat, 19-29 lat, 30-49 lat, powyżej 50 lat, 
4 - wyścig sztafetowy 4x200m w kategorii Open. 
 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 
W wyścigu głównym mogą wziąd udział zawodnicy i zawodniczki, którzy ukooczyli 15 lat.  
W pozostałych wyścigach oraz sztafetach mogą startowad zawodnicy, którzy kwalifikują się do 
poszczególnych kategorii wiekowych (punkt IV. Regulaminu). 
Osoby niepełnoletnie muszą posiadad pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na start  
w zawodach pływackich. Od osób pełnoletnich wymagane jest oświadczenie, w którym biorą na 
siebie pełną odpowiedzialnośd podczas startu w/w. konkurencjach zawodów pływackich oraz 
akceptują regulamin zawodów. 
Oświadczenie osób pełnoletnich o zapoznaniu z regulaminem podpisuje się w dniu zawodów na 
odprawie technicznej przed zawodami. 
Oświadczenie (pisemną zgodę rodziców/opiekunów) osób niepełnoletnich można przesład na 
adres Organizatora wraz ze zgłoszeniem (druk w załączniku) lub złożyd w dniu zawodów na 
odprawie technicznej przed zawodami. 



Imienne zgłoszenia udziału w zawodach na załączonym druku należy przesyład (e-mailem lub 
pocztą) do dnia 18 czerwca 2010 r. na adres Organizatora:   

e-mail: openwater@awf.katowice.pl 

Paweł Bucki 
ul. Lenartowicza 144/55 
41-219 Sosnowiec Woj. Śląskie 
 
lub złożyd w dniu imprezy w biurze zawodów – plaża miejska, jezioro Pogoria I - najpóźniej  
do godziny 11.00 (za zgłoszenia w dniu zawodów opłata startowa wynosi 30 zł). 

Na jednym druku zgłoszeniowym można wpisad kilka osób. 

VI. KOSZTY UCZESTNICTWA 
Koszty organizacji zawodów ponosi Organizator, natomiast koszty uczestnictwa ponoszą startujący 
zawodnicy. Za udział w zawodach pływackich pobierana będzie opłata startowa w wysokości: 
- wyścig 500m – 10 zł 
- wyścig 1000m  – 15 zł 
- wyścig główny 3000m(powyżej 15 lat) – 20 zł 
- sztafety – 20 zł od sztafety 
- opłata startowa w przypadku zgłoszenia zawodnika lub sztafety w dniu zawodów – 30 zł 
 
Opłaty startowe należy wpłacid w dniu zawodów w biurze zawodów najpóźniej do godziny 11.00. 
 
W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają posiłek oraz pakiet startowy (czepek + t-shirt). 
 

VII. PROGRAM ZAWODÓW 
  9.00 – 11.00 – przyjmowanie opłat i zgłoszeo w biurze zawodów 
11.15 – 11.30 – odprawa techniczna dla zawodników i kierowników ekip 
11.40 – 11.50 – uroczyste otwarcie zawodów 
12.00 – 14.40 – gry, zabawy i konkursy na plaży 
12.00 – 12.20 – wyścig dzieci do lat 14 – 500m 
12.30 – 13.00 – wyścig 1000m 
13.10 – 14.40 – wyścig główny – 3000m 
14.50               – wręczenie nagród, uroczyste zakooczenie zawodów oraz koncert 
 

VIII. NAGRODY 
1. W wyścigu głównym pierwszy mężczyzna i pierwsza kobieta otrzymają nagrodę pieniężną  

w wysokości 1000 zł* oraz puchar ufundowany przez rektora AWF Katowice. Za zdobycie 
drugiego miejsca przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 600 zł, a za miejsce trzecie – 
400 zł. 

2. W wyścigu głównym oraz pozostałych wyścigach w klasyfikacji mężczyzn i kobiet, trzech 
pierwszych zawodników i trzy pierwsze zawodniczki w każdej kategorii wiekowej otrzymają 
dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe. 

3. W wyścigach sztafetowych w klasyfikacji kobiet i mężczyzn, trzy pierwsze drużyny otrzymują 
medale oraz dyplomy 

4. Najmłodszy i najstarszy uczestnik zawodów otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe 

* wysokośd nagrody może wzrastad wraz z pozyskiwaniem sponsorów 

 

 

 

 

mailto:openwater@awf.katowice.pl


IX. ORGANIZATOR ZAPEWNIA 
- obsługę sędziowską 
- obsługę techniczną 
- zabezpieczenie WOPR 
- zabezpieczenie medyczne 
- nagrody pieniężne, medale i dyplomy przewidziane dla najlepszych zawodników (wg pozycji VIII) 
-pakiet startowy (czepek + t-shirt) 
- gry, zabawy oraz konkursy z upominkami dla rodzin i najmłodszych 
- posiłek dla każdego uczestnika zawodów 
 

X. POSTANOWIENIA KOOCOWE 
- zawody odbędą się bez względu na panującą pogodę, 
- w przypadku temperatury wody niższej niż 150C organizator wyraża zgodę na start w strojach 

piankowych zgodnych z przepisami FINA na wodach otwartych 
(http://www.dailynewsofopenwaterswimming.com/2010/01/fina-open-water-swimming-
swimsuit-rules.html ), 

- sprzęt wypornościowy i napędowy typu łapki, płetwy, deski jest zakazany, 
- zawodnik, który złamał zasady fair play – pchnął, pociągnął, uderzył lub kopnął innego zawodnika 

zostanie zdyskwalifikowany, 
- każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialnośd, potwierdzoną pisemną zgodą na karcie 

zgłoszenia, 
- Organizator zapewnia opiekę medyczną i asekurację na wodzie podczas zawodów pływackich, 
- skład komisji sędziowskiej wyznacza Organizator, 
- za ewentualne wypadki zaistniałe na trasie wyścigów pływackich z winy zawodników oraz za 

rzeczy pozostawione bez opieki Organizator nie ponosi odpowiedzialności, 
- ewentualne protesty należy zgłaszad do sędziego głównego w ciągu 15 minut po zakooczeniu 

danej konkurencji (przy składaniu protestu należy uprzednio uiścid opłatę wadium wynoszącą  
   200 pln/50 euro, która to opłata przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku jest w całości zwracana, 

jeśli sędzia główny negatywnie rozpatrzy protest wadium zatrzymuje organizator),  
- w sprawach spornych dotyczących zawodów pływackich decyduje sędzia główny  

w porozumieniu z Organizatorem, 
- sprawy nieobjęte powyższym regulaminem zostaną omówione na odprawie technicznej w dniu 

zawodów, 
- Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz do 

możliwości jego zmian jeśli wystąpi taka koniecznośd. 
 
 
Z wyrazami szacunku oraz sportowym pozdrowieniem  
 
ORGANIZATORZY 
 
- Tomasz Pąchalski (tel. 600 36 59 44, e-mail: swimman@o2.pl) 
- Paweł Bucki (tel. 600 93 47 45, e-mail: p.bucki@gmail.com) 
- Michał Skrodzki (tel.  728 16 10 61, e-mail: m.skrodzki@hotmail.com) 
 
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 
 
Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej 
 
WOPR Dąbrowa Górnicza 
 
 
 
 

 

http://www.dailynewsofopenwaterswimming.com/2010/01/fina-open-water-swimming-swimsuit-rules.html
http://www.dailynewsofopenwaterswimming.com/2010/01/fina-open-water-swimming-swimsuit-rules.html


O Ś W I A D C Z E N I E   DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH 
(ZGODA RODZICÓW) 

 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka........................................................................................... 
  Imię                           Nazwisko                    PESEL 

.............................................................................................................................................................. 
                                                                                                       Adres zamieszkania 

 

w I MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODACH PŁYWACKICH NA WODACH OTWARTYCH 

O PUCHAR REKTORA AWF KATOWICE „AWF SILESIA OPEN WATER” 
 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem zawodów i biorę pełną 
odpowiedzialnośd za moje dziecko podczas startu w zawodach pływackich oraz nie będę miał/miała 
roszczeo do Organizatora w przypadku zaistnienia wypadku nie z winy Organizatora oraz że 
wskazane powyżej dane są aktualne i prawdziwe, co poświadczam własnoręcznym podpisem. 
 
podpis (rodzic lub prawny opiekun)..................................................... 
                                                                                                                 Imię i nazwisko 

Dnia............................ 
 
 
Oświadczenie w imieniu osoby niepełnoletniej musi byd podpisane przez rodzica lub opiekuna 
prawnego. 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  OSÓB PEŁNOLETNICH 

I MIĘDZYNARODOWE ZAWODY PŁYWACKIE NA WODACH OTWARTYCH 

O PUCHAR REKTORA AWF KATOWICE „AWF SILESIA OPEN WATER” 

 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem zawodów i biorę na siebie pełną 
odpowiedzialnośd podczas startu w zawodach pływackich oraz nie będę miał roszczeo do Organizatora  
w przypadku zaistnienia wypadku z mojej winy. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko (czytelnie)                                                                 nr i seria dowodu osobistego (bądź innego dowodu tożsamości ze zdjęciem)  

 

 

……………………………………………….. 
                                                                                                                                                                            Data i podpis 

 

 

 

 

 



Z G Ł O S Z E N I E 

do dnia 18.06.2010 r.  

 

I MIĘDZYNARODOWE ZAWODY PŁYWACKIE NA WODACH OTWARTYCH 

O PUCHAR REKTORA AWF  KATOWICE „AWF SILESIA OPEN WATER” 

DĄBROWA GÓRNICZA, JEZIORO POGORIA I - 26 CZERWCA 2010 (sobota) 

 

L.p. Imię i nazwisko Wiek 
Rozm. 

koszulki 
Dystans* Klub 

Dane 
kontaktowe  
(Tel. Email) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

*Dystans: 

1 - 500m (dzieci do 14 lat), 

2 – 1000m (zawodnicy powyżej 15 lat), 

3 – wyścig główny 3000m (zawodnicy powyżej 15 lat),  

4 – wyścig sztafetowy 4x200m (open) 


