
 

 

  
 

 

 

 

V MARATON PŁYWACKI  
 

JEZIORKO CZERNIAKOWSKIE 2017 

im. KAZIA SZLASY 

O Błękitną Wstęgę Dzielnicy Mokotów 

 

PATRONAT MEDIALNY: 

warszawa.pl 

 

REGULAMIN ZAWODÓW 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Organizatorzy: 
 

 

 

Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Mokotów 

Uczniowski Klub Sportowy AURUS Warszawa 

 

 

 Komandor Zawodów      Paweł WAGNER 

 Sędzia Główny      Eugeniusz GAPSKI 

 Sędzia Sekretarz      Katarzyna ĆWIEK 

 Opieka medyczno-ratownicza     Tomasz DRACZYŃSKI  

 Osoba odpowiedzialna za pływanie w płetwach  Michał GUBA 

 

2. Cel: 
- propagowanie sportu pływackiego oraz finswimmingu 

- wyłonienie zwycięzcy 

- promocja dzielnicy Mokotów i Jeziorka Czerniakowskiego 

- promowanie bezpiecznych form korzystania z wód otwartych 

- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywności ruchowej dzieci i młodzieży; 

 

3. Termin i miejsce: 
      10 wrzesień 2017 r. (NIEDZIELA) godz. 9.30 ul. Jeziorna 2 Warszawa - południowy brzeg Jeziorka    

      Czerniakowskiego: 

 

 

 

 
   

 



 4. Warunki uczestnictwa: 
- zgłoszenie prosimy kierować na adres : zawody.aurus@gmail.com do dnia 4.09.2017 

- wypełnienie deklaracji o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach (w biurze  zawodów) 

- zawodnicy niepełnoletni startują w zawodach za pisemna zgodą opiekunów prawnych 

- wpłacenie opłaty startowej do 4.09.2017 w wysokości 70 zł/start na konto: 

 

73 1240 1125 1111 0010 6798 6999 

Uczniowski Klub Sportowy AURUS 

ul. Poleczki 7, 02-822 Warszawa 

tytuł: „opłata startowa V MARATON, imię i nazwisko” 

- wpłacenie  w dniu zawodów opłaty wpisowej w wysokości 100 zł/ start w sekretariacie zawodów 

- o udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń (startuje maksymalnie 50 zawodników 

  w każdej z konkurencji ) 

- uczestnictwo i przyjazd zawodników na koszt własny 

- Organizator zapewnia: nagrody, opiekę medyczna, ratowniczą, kadrę sędziowska, zestaw startowy 

-   

   Czepek, napoje, owoc oraz posiłek  po zawodach 

 

5. Zakwaterowanie i wyżywienie: 
- Organizator może zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie. 

- Koszty wyżywienia i zakwaterowania ustalone będą bezpośrednio z zainteresowanymi   
  klubami, po wstępnym zgłoszeniu ilości osób.    
   Istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia w hotelach o różnym standardzie i cenie. 
 
6. Opis konkurencji pływanie: 
- dystans do przepłynięcia: plaża bojka plaża do 15 roku życia ( ok.400 m ),  styl dowolny 

- dystans do przepłynięcia: plaża most plaża ( ok.2400 m – 3 okrążenia),  styl dowolny 

               boje nawrotowe mijamy lewą ręką.  

7. Opis konkurencji pływanie w płetwach: 
a) Kategorie: 

Kat. Eoo- rocznik 2010 i młodsi - 200m BF 

Kat. Eo- rocznik 2009 i 2008 – 200 m BF 

Kat. E- rocznik 2007 i 2006 - 750 m  BF/ PP 

Kat. D- rocznik 2005 i 2004 - 750 m BF/ PP 

Kat. C- rocznik 2003 i 2002 - 1.500m BF/ PP 

Kat. B- rocznik 2001 i 2000 - 3.000m BF/ PP 

Kat. A- rocznik 1999 i starsi - 3.000m BF/ PP 

MASTERS- rocznik 1980 i młodsi - 1.500m BF (kraul w płetwach) 

 

b) Dystanse: 

- 200m- kategoria E00 o Puchar Prezesa XXX 

- 200m- kategoria E0 o Puchar Prezesa 4Drift 

- 750m PP oraz BF- kategoria E, D o Puchar Dyrektor NSP AURUS 

- 1500m PP oraz BF- kategoria C oraz MASTERS  o Puchar Prezesa XXXX 

- 3000m PP oraz BF- kategoria B, A o Puchar Prezesa Drukarni SALUS 

- 5000m OPEN w płetwach o Puchar Prezesa UKS AURUS 

 

8. Nagrody pływanie: 

-  medalami nagrodzeni zostaną wszyscy zawodnicy którzy ukończą dystans. 

-  dyplomami nagrodzeni zostaną trzej najlepsi zawodnicy w każdej z kategorii masters 
-  za  miejsca I-III puchary i nagrody rzeczowe  w kategorii do 15 roku życia 400 m 

   dla mężczyzn i kobiet 

-  za  miejsca I-III puchary i nagrody rzeczowe  w kategorii Open 2400 m dla mężczyzn i kobiet 
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9.  Nagrody pływanie w płetwach: 

- Medalami nagrodzeni zostaną wszyscy zawodnicy którzy ukończą dystans. 
- Pucharami zostaną nagrodzone 3 najlepsze kluby które zdobędą najwięcej pkt w klasyfikacji    

  drużynowej 

- Nagrodą finansową w wysokości 720 PLN zostaną nagrodzeni najlepsi zawodnicy w kat OPEN    

  na dystansie 5000 m 

-Nagrodami rzeczowymi wyróżnieni zostaną 3 najlepsi zawodnicy 

  i zawodniczki w każdej kategorii wiekowej.  

- Nagrodami rzeczowymi- płetwami MURENA o wartości 300zł zostaną nagrodzeni zwycięzcy   w 

każdej kategorii wiekowej rozgrywanej   podczas imprezy 

- Nagrodą specjalną- bonem na 100  czepków klubowych   

  zostanie nagrodzony najlepszy klub w klasyfikacji punktowej (udział biorą tylko konkurencje 

  w płetwach/ monopłetwach!) 

- Organizator przewiduje nagrody specjalne w miarę pozyskiwania sponsorów 

 

10.  Klasyfikacja i punktacja: 
- Klasyfikacja indywidualna: 

Każdy zawodnik który ukończy dystans odpowiedni dla każdej kategorii otrzyma na linii mety 

pamiątkowy medal. Dodatkowo na koniec zawodów nagrodzonych zostanie nagrodami rzeczowymi 

3 najlepszych zawodników na danym dystansie. 

 

- Klasyfikacja drużynowa: 

Dla danego klubu/ drużyny punktuje każdy zawodnik w zależności od zdobytego miejsca systemem 

(przy startujących 6 zawodnikach w danej kategorii) 

1 miejsce- 6 pkt 

2 miejsce- 5 pkt 

3 miejsce- 4 pkt 

6 miejsce- 1 pkt 

 

10. Informacje techniczne: 
- na sygnał sędziego startera zawodnicy rozpoczynają konkurencję z linii startu/mety wchodzą 

  do wody i pokonują trasę do wyjścia z wody i minięcia linii startu/mety 

- organizator dopuszcza wszystkie stroje pływackie  

- wykluczenie może nastąpić w momencie kiedy zawodnik nie pokona całej trasy oznaczonej bojami  

- wykluczenie może nastąpić w momencie kiedy zawodnik utrudnia innym zawodnikom udział 

  w zawodach 

- w przypadku nie możności kontynuowania wyścigu zawodnik kładzie się na plecy i podnosi   
  rękę do góry (jest to sygnał dla służb ratowniczych do podjęcia działań ) 

- w sprawach spornych decyduje Organizator wspólnie z Sędzią Głównym Zawodów 

- zawodnicy zobligowani są podpisania własnoręcznie oświadczenia przygotowanego przez 

organizatora, w którym stwierdzają swoją zdolność do udziału w zawodach oraz że startują na 

własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych pretensji do organizatorów w razie 

ewentualnego uszczerbku na zdrowiu w wyniku startu w zawodach;  

 

 

11. Nagrody Specjalne: 
- Nagroda specjalna im. Kazia Szlasy- dla najmłodszego zawodnika  

- Nagroda specjalna Prezesa Stołecznego WOPR - dla najlepszego Ratownika w zawodach 

- Nagroda specjalna Prezesa Stowarzyszenia Bezpieczna Młodość im. GRZEGORZA. - dla     

   najlepszego Mastersa 

- Nagroda specjalna Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego AURUS dla najszybszego    

   zawodnika na dystansie 3000m  w płetwach OPEN 

 

 



 

12. Harmonogram zawodów: 
8.00 - 8.30 - rejestracja zawodników 

8.30 – 8.45 - odprawa zawodników i sędziów 

9.00 - 9.25 - rozgrzewka 

10.00 -    otwarcie i start zawodów- konkurencja pływanie 400m 

10.30 -    otwarcie i start zawodów- konkurencja pływanie  2400m 

11.30 -  start konkurencji 750/ 1500/ 3000m PP (monopłetwa) 

12.30  -   start konkurencji  750 /1500/3000m BF (kraul w płetwach) 

            13.30  -   start konkurencji 200m BF dzieci 

14.00-  start konkurencji 5.000m OPEN płetwy 

14.30-  dekoracje oraz podsumowanie zawodów 

 

 

         13. Opłaty 
- Opłata startowa od każdego zawodnika 70 zł/18euro za start- opłata nie podlega zwrotowi 

- Opłat należy dokonywać do dnia 04.09.2017 wyłącznie na konto UKS AURUS 

- Opłata startowa w dniu zawodów wynosi 100 zł, płatne w biurze zawodów 

- W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje: 

+ Czepek z logo imprezy 

+ Medal finishera 

+ Przekąskę  i napoje po starcie 

            + Gadżety od firm wspierających 

 


