
                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

WAŁBRZYCH OPEN WATER III 

Jezioro Bystrzyckie / Zagórze Śląskie 

 9 . Września 2017 

 

Organizatorzy: 

 Klub Sportowy 74 

 Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

  

1. Cel Imprezy:  

1.1 Popularyzacja pływania.   

1.2 Propagowanie formy aktywnego spędzania czasu.   

1.3 Propagowanie zachowania bezpieczeństwa nad wodą.  

1.4 Udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach nad wodą.   

2. Organizatorzy:   

2.1 Stowarzyszeni „Klub Sportowy 74” w Wałbrzychu 

2.2 Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

3. Partnerzy:  

3.1 Hotel Maria Antonina - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Wodniak  

 

 



                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                               

 

 

 

4. Koordynatorzy Imprezy: Piotr Balcerzak, Grzegorz Balcerzak; kontakt e-mail: 

klubsportowy74@gmail.com 

5. Termin zawodów: 9 września 2017  

6. Miejsce zawodów:  

Hotel Maria Antonina - Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Wodniak  ul. Spacerowa 6, 

58-321 Zagorze Śląskie  

7. Harmonogram zawodów   

9:00 -10:30 – rejestracja zawodników  

10:30-11:00- odprawa techniczna   

11:00-11:30 -uroczyste otwarcie zawodów i pokazy ratownictwa  

11:30 - starty konkurencji dla najmłodszych   

12:00 - starty głównych konkurencji   

13:00 starty sztafet  

14:00 starty wyścigów „australijskich” 

15:00 oficjalne zakończenie zawodów   

Biuro zawodów czynne będzie w dniu zawodów w godzinach 8:30 – 11:30  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                               

 

 

 

8. Konkurencje   

Kategoria   Dystans  

8-10  50 m. 

11-14 (+masters) 500 m. 

15- ∞ OPEN (+masters) 1000 m. 

Sztafety (k,m,k,m)  4x50 m. 

Wyścig AUSTRALIJSKI  (OPEN) 50 m. 

8.1 start i meta znajdują się na brzegu   

8.2 start odbywa się z brzegu w miejscu wyznaczonym przez organizatora   

8.3 meta wyścigu znajduję się w miejscu wyznaczonym przez organizatora   

8.4 trasa wyścigu zostanie oznaczona bojami sygnalizującymi   

8.5 trasa wyścigu będzie prawoskrętna oznacza to że zawodnicy będą mijać każdą boję 

prawym ramieniem  

8.6 Strefa zmian sztafetowych będzie wyznaczona przez organizatora.  

 

9. Warunki uczestnictwa:  

9.1  W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 8 lat 

9.2  Zawodnicy poniżej 18 roku życia obowiązkowa zgoda rodziców lub opiekunów 

prawnych na udział w zawodach.  

9.3 Przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o 

zdolności do udziału w zawodach (podstawa prawna: rozporządzenie ministra 

edukacji narodowej z dnia 12.09.2001 r. Dz.U. Nr 101, poz.1095).  

 

 



                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                               

 

 

9.4 Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii bądź 

zapisu wideo oraz udzielają organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego 

wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności zamieszczanie 

i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach, w 

przekazach telewizyjnych. 

 

10. Informacje techniczne   

10.1 Pomiar czasu ręczny – Sędziowie z licencją DOZP  

10.2 Strój dowolny   

10.3 Zawodnicy uczestniczący w „WOW III” mają prawo:  

• Pokryć ciało substancją zabezpieczającą przed obniżeniem temperatury ciała w 

wodzie   

• Użyć okularków, klipsów na nos i zatyczek do uszu   

• Wezwać pomoc lub przerwać wyścig poprzez uniesienie ręki nad głowę w pozycji 

na plecach bądź pozycji pionowej 

10.4 Zawodnicy uczestniczący w „WOW III” nie mogą:   

• Przeszkadzać innym uczestnikom wyścigu   

• Korzystać w czasie wyścigu sprzętu ułatwiającego pływanie  

10.5 Zawodnicy uczestniczący w „WOW III” zobowiązani są do:  

• okazania dowodu tożsamości (dowód osobisty lub legitymacja szkolna) przy 

rejestracji;   

 

 

 

 



                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                               

 

 

• podpisania własnoręcznie oświadczenia przygotowanego przez organizatora 

(załącznik do niniejszego regulaminu), w którym stwierdzają swoją zdolność do 

udziału w ”WOW” oraz że startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić 

żadnych roszczeń oraz pretensji w razie ewentualnego uszczerbku na zdrowiu lub 

życiu w wyniku startu w zawodach  

• w przypadku osób niepełnoletnich dostarczenie organizatorowi podpisanej zgody 

prawnego opiekuna lub trenera;   

• przestrzegania regulaminu zawodów;   

• umożliwienia organizatorowi wpisania w widocznym miejscu numeru startowego;  

• podporządkowania się Komisji Sędziowskiej;  

• przestrzegania zasad “Fair Play”; 

  

11. Kategorie wiekowe zostają określone przez organizatorów:  

• 8-10  

• 11-14  

• Open -15 i więcej  

 

12. Zasady finansowania:   

12.1 Opłata startowa wynosi – 20zł  

12.2 Koszty związane z organizacją „WOW III” ponoszą organizatorzy   

13. Komisja sędziowska  

13.1 Sędziowie Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego     

 

 

 



                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                               

 

 

 

14. Bezpieczeństwo:  

14.1 Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialni są ratownicy WOPR  

14.2 WOPR zapewnia opiekę medyczną oraz płetwonurka  

14.3 Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest 

ubezpieczenie się na własny koszt od nieszczęśliwych wypadków.   

15. Nagrody:  

15.1 W każdej kategorii wiekowej za miejsca 1-3 zostaną wręczone dyplomy  medale w 

klasyfikacji kobiet i mężczyzn   

15.2 Zawodnicy na dystansie 50 metrów otrzymają CERTYFIKAT ukończenia wyścigu.  

15.3 Spośród wszystkich uczestników którzy ukończą wyścig zostanie wylosowana główna 

nagroda niespodzianka.  

15.4 Organizator czyni starania by zwiększyć pulę nagród.   

16. Postanowienia końcowe:  

16.1 W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator  

16.2 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu na którym 

odbywać się będą zawody   

 

ZAPRASZAMY DO ZAGÓRZA!   


