
Regulamin 

V SKIERNIEWICKI MARATON PŁYWACKI 

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE 

22 lipca 2017 
 

1. Organizator: Urząd Miasta Skierniewice i Pływalnia Miejska NAWA  

 

2. Partnerzy: WOPR oddział w Skierniewicach 

 

3. Biuro zawodów: Namiot na plaży strzeżonej nad zalewem Zadębie przy ul. Konwaliowej 

 

4. Cel zawodów: 

Popularyzacja pływania długodystansowego, 

Propagowanie formy aktywnego spędzania czasu, 

Promowanie bezpiecznych form korzystania z wód otwartych, 

Współzawodnictwo sportowe, 

 

5. Termin i miejsce: 

maraton pływacki odbędzie się 22 lipca 2017 r. o godz. 12:00 

plaża strzeżona przy ul. Konwaliowej nad zalewem Zadębie w Skierniewicach 

rejestracja i wypełnianie kart zgłoszeniowych od godz. 11:00 - 11:30 

 

6. Trasa maratonu, kategorie wiekowe, dystanse: 

wyścig odbędzie się na zalewie Zadębie we wszystkich kategoriach z podziałem na kobiety 

i mężczyzn 

kategorie wiekowe i dystanse: 

 A – 11 - 12 lat – 450 m, 

 B – 13 - 15 lat - 1000 m, 

 C – 16 – 18 lat – około 1800 m, 

 D – OPEN ( 19 lat i więcej) – około 2800 m. 
 

start i meta na plaży strzeżonej przy ul. Konwaliowej 

 

7. Uczestnictwo 

warunkiem udziału w zawodach jest wypełnienie i dostarczenie formularza 

zgłoszeniowego uczestnika przygotowanego przez organizatora, którą należy składać 

osobiście w namiocie na plaży strzeżonej w dniu zawodów, najpóźniej 30 minut przed 

startem, 

uiszczenie opłaty wpisowej (w dniu zawodów) w wysokości 20zł 

w zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 11 lat, posiadające aktualne 

badania lekarskie i dokument tożsamości ze zdjęciem 

każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, w przypadku zawodników 

niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych, 

trasa wyścigu oznaczona będzie wyraźnymi bojami, 

organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów, 

każdy uczestnik maratonu otrzyma koszulkę okolicznościową 

 

8. Nagrody: 

za zajęcie miejsc od I - III w kategoriach z podziałem na kobiety i mężczyzn 



zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale, 

nagrody rzeczowe dla najlepszych 

 

9. Przepisy techniczne: 

 pomiar czasu - ręczny 

 zawodnicy uczestniczący w zawodach mają prawo: 

 pokryć ciało substancją zabezpieczającą przed obniżeniem temperatury w wodzie 

 użyć okularków, klipsów na nos i zatyczek do uszu 

 wezwać pomoc lub przerwać wyścig poprzez uniesienie ręki nad wodę w pozycji „na 

plecach”, 

 wycofać się z zawodów na własną prośbę, 

 startować tylko w jednej kategorii wiekowej. 

 zawodnicy uczestniczący w zawodach nie mogą: 

 korzystać w czasie wyścigu ze sprzętu ułatwiającego pływanie (typu płetwy, 

monopłetwy, rurki, deski), 

 używać pianek, 

 korzystać z pomocy osób nie związanych z wyścigiem w czasie jego trwania. 

 korzystać z jedzenia i picia podczas startu 

 zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są do: 

 okazania dowodu tożsamości przy rejestracji 

 podporządkowania się decyzjom komisji sędziowskiej, 

 przestrzegania przepisów regulaminu, 

 wpisania w widocznym miejscu numeru startowego wskazanym przez 

organizatora, 

 zawodnicy: 

 pełnoletni - podpisania formularza zgłoszeniowego przygotowanego przez 

organizatorów, w którym stwierdzają, że w wyścigu startują na własną odpowiedzialność i nie 

będą wnosić żadnych pretensji do organizatorów w razie ewentualnego uszczerbku na 

zdrowiu w wyniku startu w zawodach, 

 niepełnoletni - dostarczenia formularza zgłoszeniowego przygotowanego przez 

organizatorów na udział w zawodach i braku przeciwwskazań zdrowotnych zawodnika 

podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego. 

 

10. Zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani na 

wniosek Organizatora. W związku z tym zabrania się: 

 utrudniania płynięcia innym zawodnikom poprzez zrywanie okularków, ciągnięcia, 

odpychania, wpływania na plecy 

 

11.. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian dotyczących regulaminu, odwołania 

maratonu, zmiany terminu oraz zmiany trasy bez podania przyczyny. Interpretacja niniejszego 

regulaminu należy do organizatora. 

 

Więcej informacji pod nr tel. 505 950 515 

 

ZAPRASZAMY! 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy 

2. Komunikat organizacyjny 


