
 

Regulamin I  Mistrzostw Zalewu Paczkowskiego  

w Pływaniu na Wodach Otwartych   

o Puchar Burmistrza miasta Paczków   

 

                                                                    

 

Regulamin zawodów 

I. Miejsce i termin: 

Zawody odbędą się w sobotę  31 lipca 2021 w Kozielnie na zalewie Paczkowskim o godz 10.00 – dzieci 

11.00  - dorośli  

 

 



 

 

II. Organizatorzy  

• Gminne Centrum Sportu i Rekrecji w Paczkowie  

GMINNE CENTRUM SPORTU I REKREACJI W PACZKOWIE 

UL. WOJSKA POLSKIEGO 45A,  48-370 PACZKÓW 

TEL/FAX 77 4351 361, E-MAIL: gcsir@paczkow.pl. 

 

• Bielawski Klub Sportowy Swim Team Bielawa  

 

BKS Swim Team Bielawa  

oś.XXV lecia 35/2 , 58-260 Bielawa 

Rafał Łacny 506 102 677 e-mail: swimteambielawa@wp.pl 

 

• Ząbkowicki Klub Plywacki Frankenstein Ząbkowice Śląskie  

 

ZKP Frankenstein Ząbkowice Śląskie 

Ul. Jasna 14/10 57-200 Ząbkpowicxe Śląskie 

Rafał Łacny 506 102 677 

 

• Viz Ratownictwo Wodne Marek Sachajdak  

 

 

 

III. Cel imprezy: 

• popularyzacja pływania na wodach otwartych  

• propagowanie formy aktywnego spędzania czasu, 

• promowanie bezpiecznych form korzystania z wód otwartych. 

• Promocja miasta Paczków  

IV. Kategorie wiekowe i długość biegów: 

• kategoria do 10 lat – dystans 100 m ( start o godz. 10.30 ) M/K 

• kategoria 11-14 lat – dystans 200 m ( start o godz. 10.45 ) M/K 

• kategoria 15-18 lat – dystans 400 m ( start o godz. 11.00 ) M/K 

• kategoria Open  19-99 lat – dystans 1500 m (start o godz. 12.00 ) M/K 

 

UWAGA:  

Czas dzieci na podstawie pomiaru czasu oraz na podstawie dobiegnięcia do mety po wyjściu z wody    

( ok 50 metrów ) . Wszystkie trasy oznakowane będą bojami. 

Czas dorosłych na podstawie pomiaru czasu i dobiegnięcia do mety po wyjściu z wody . Zawodnicy 

przeplywają na drugą stronę zalewu paczkowskiego ( ciekawostka – trasa biegnie z województwa 

dolnośląskiego do województwa opolskiego )  
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Nad bezpieczeństwem zawodników czuwają ratownicy w kajakach  i motorowych  

łodziach z obsadą ratowników. 

 

V. Przepisy techniczne: 

Zawodnicy biorący udział w zawodach mają prawo: 

• pokryć ciało warstwą substancji zabezpieczających przed obniżeniem temperatury ciała w 

wodzie 

• używać okularów wodoszczelnych dla zabezpieczenia oczu przed działaniem wody oraz 

czepka, 

• wycofać się z zawodów podczas biegu na swoją prośbę lub polecenie ratownika (sędziego) 

zawodów na trasie. 

• korzystać w czasie startu z pianek 

Zawodnicy biorący udział w zawodach nie mogą: 

• korzystać w czasie startu z płetw , rękawic gumowych oraz innego sprzętu pływającego 

• domagaü się, aby w czasie wyścigu towarzyszyáy im na łodziach rodziny, trenerzy oraz inne  

osoby postronne 

Zawodnicy zobowiązani są do: 

• podporządkowania się decyzjom Komisji Sędziowskiej, szczególnie w zakresie przestrzegania 

trasy wyścigu (pod sankcją dyskwalifikacji), 

• podpisania własnoręcznie oświadczenia stwierdzającego, że w wyścigu startuje się na własną 

odpowiedzialnoscią  i że  nie będzie się wnosić żadnych pretensji do organizatorów w razie 

ewentualnego uszczerbku na zdrowiu, wynikającego ze startu – dotyczy to osób dorosłych, 

•  dzieci i młodzież do 18. roku życia zobowiązani są do dostarczenia pisemnej zgody rodziców 

na udział w zawodach i oświadczenia o nie wnoszeniu pretensji do organizatorów zawodów 

w razie ewentualnego uszczerbku na zdrowiu. 

• Do złożenia oświadczenia o dobrym  stanie zdrowia  

Podpisanie oświadczenia o starcie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

wizerunku zawodnika i jego danych osobowych ( tylko imie i nazwisko oraz miejscowość 

zamioeszkania )  na potrzeby organizatora. 

 

 

 

 



VI. Zapisy dotyczące osób startujących  

 

• Zapisy w poszczególnych kategoriach wiekowych do 30 minut przed startem  

 

VII. Uczestnictwo: 

• Każdy kto wypełni wymogi organizatora zawodów ( patrz cały regilamion zawodów )  

• Ze względów bezpieczeństwa i możliwości techniczne liczba startujących w biegu głównym jest 

ograniczona do 80 startujących w kategorii Open i 100 dzieci w kategoruach dzieci .  O przyjęciu 

decyduje kolejność zgłoszeń.  

• Wszyscy zawodnicy muszą posiadaü dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający 

tożsamość ( legitymacja szko;lna , prawo jazdy ) uczestnika zawodów  

• Maksymalny czas trwania biegu gáównego (1500 m) wynosi 90 minut ( kat OPEN )  Po tym 

okresie osoby biorące udział w zawodach będą podejmowane na zabezpieczające imprezę 

łodzie lub kierowane do brzegu. 

 

VIII. Ubezpieczenie: 

• Organizator nie zapewnia uczestnikom na czas trwania zawodów ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz nieszczęśliwych wypadków (NW). 

 

IX. Zasady finansowania: 

• Udział w zawodach jest bezplatny  

• Organizatorzy ponoszą koszty związane z organizacją zawodów. 

 

X. Nagrody: 

• W każdej kategorii wiekowej za miejsca 1-3 będą wręczone medale lub statuetki w klasyfikacji 

kobieti mężczyzn  

• Dla najszybszych 3 mężczyzn i 3 kobiet ( Open ) zostaną wręczone Puchary  

• Każdy uczestnik, który ukończy bieg, otrzyma upominek związany z akcją  promocyjną Gminy 

Paczków  

• Organizator dołoży wszelkich starań  aby zwiększyć pulę nagród dla startujących w imprezie. 

 

XI. Biuro zawodów: 

 

Biuro zawodów mieścić się  będzie w miejscu imprezy w namiocie organizatora w pobliżu startu – 

czynneod godz. 9.30 do zakończenia zawodów. 

 

XII. Postanowienia końcowe: 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania zawodów w przypadku niesprzyjających 

warunków atmosferycznych (burza, duża fala, temperatura wody poniżej 18 stopni C). 

• Wszelkie zapytania prosimy kierowaü telefonicznie (RafaŁ Łacny  – tel. 506 102 677 ) oraz 

Marek Sachajdak 510 099 580 lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej 

swimteambielawa@wp.pl ) 
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