
 

 

 
REGULAMIN 2019 

 
 
 

I. Cel imprezy 
 rozwój kultury fizycznej  i sportu 
 propagowanie aktywnego wypoczynku 
 krzewienie inicjatyw społecznych 
 promowanie pływania i bezpiecznej kąpieli 
 promocja gminy 
 wypoczynek na łonie przyrody w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 

 
 

 
II. Organizator 

Urząd Gminy Łubowo 
Dyrektor Zawodów – p. Irena Wójcik 
 
Współorganizatorzy 

 Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 

Departament Sportu i Turystyki 
 Okręgowy Związek Pływacki w Poznaniu 
 WOPR Lednogóra 
 Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Poznań 

 
 
 
III. Termin i miejsce imprezy 

 
 21 lipca 2019 roku 
 Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – Jezioro Lednickie (Mały 

Skansen) 
 
Start Wyścigu dla Chłopców i Dziewcząt – na wyspie 
Start pozostałych wyścigów – na plaży przy przystani promowej 
Wszystkie trasy są oznakowane bojami 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Harmonogram Zawodów - 21 lipca 2019 roku 
 

9.00 do 11:30 
 

11.30 

Rejestracja Zawodników 
 
Sztafety Sołeckie 

 wyścig 1 tor 3 

12:00 Otwarcie Zawodów   

12:05 Dystans 200 m  stylem dowolnym 
dziewcząt i chłopców 

9-11 lat,  
12-14 lat,  
15-17 lat 

Wyścig 2 tor 3 

12:20 Dystans 200 m stylem dowolnym 
dla VIP-ów 

 Wyścig  3 VIP-ów 
tor 3 

12:05 Dystans 500 m Żabka - Open  
mężczyzn i kobiet (od 9 lat) 

od 9 lat Wyścig 4 tor 1 

12:30 Dystans 3000  m. stylem dowolny Regulamin - strona                                                                                                                              
www.wozp.poznan.pl 

Wyścig 5 tor 2 

12:35 Dystans 1500 m stylem dowolnym  13-24 lat Wyścig 6 tor 1 
 

13:30 Dystans 1500 m stylem dowolnym 25-34 lat,  
35-44 lat                             
45-54 lat, itd.,    

Wyścig 7 tor 1 

W zależności od ilości zgłoszeń harmonogram może ulec zmianie. 
Dyrektor zawodów p. Irena Wójcik dostępna jest do zakończenia imprezy. 
 
 
V. Obowiązki Zawodników 

Każdy Zawodnik  zobowiązany jest do: 
1. Podpisania własnoręcznie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na udział  

w wyścigu oraz, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i nie będzie 
wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie poniesienia uszczerbku na 
zdrowiu oraz innych szkód wynikających ze startu w wyścigach pływackich.                                  

2. W imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje Rodzic albo opiekun prawny. 
3. Wylegitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość ze zdjęciem. 
4. Przestrzegania decyzji organizatorów. 
5. Respektowania decyzji sędziów. 
6. Nie używania płetw, rękawic, pianki pływackiej innego sprzętu podtrzymującego w czasie 

wyścigu za wyjątkiem okularów i czepków. 
 

VI. Uczestnictwo 
W zawodach mogą uczestniczyć dzieci od lat 9 do 17 oraz dorośli 
Osoby zrzeszone i niezrzeszona 

1. Zgłoszenia do poszczególnych wyścigów można dokonać: 
 mailowo: sport@lubowo.pl 
 faksem: +4861 427 58 58 
 telefonicznie na nr te.: 61 427 59 26 
 w dniu zawodów w rejestracji zawodów 

2. Każdy zawodnik może uczestniczyć tylko w jednym wyścigu. Nie dotyczy to wyścigu sztafet 
i VIP 

3. Organizator ubezpiecza odpowiedzialność cywilną z tytułu przeprowadzania imprezy,  
nie ubezpiecza zawodników. Każdy zawodnik może ubezpieczyć się od następstw 
nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. 

4. Zawody odbywają się zgodnie z przepisami Polskiego Związku Pływackiego. 



5. Zgłoszenia przesłane do dnia 18 lipca z potwierdzoną wpłatą 
 wpłata 10 zł za dystanse / 500 m żabka, 1500 m, 3000 m / na konto  

nr 31 9068 0003 0000 0101 4006 5400 - Urząd Gminy Łubowo 1, 62-260 
Łubowo 

 dystans 200 m bez opłaty 
 zgłoszenia w dniu zawodów 20zł do kasy Zawodów 

6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zawodach opłata startowa nie podlega zwrotowi 
7. Formularz zgłoszenia znajduje się na stronie www.lubowo.pl zakładka „zawody pływackie”. 

 
VII. Zasady finansowania 

1. Organizatorzy ponoszą koszty związane z organizacją zawodów. 
2. Organizator zapewnia: 

 W wyścigu dla Dziewcząt i Chłopców (200m) - upominek dla zwycięzcy - za I 
miejsce w danej kategorii wiekowej, osobno dla Dziewcząt i Chłopców, 

 W wyścigu Żabka – Open (500 m) - upominek dla zwycięzcy za I miejsce dla kobiet 
i mężczyzn, 

 W wyścigu dla Młodzieży (1500 m) - upominek dla zwycięzcy za I miejsce  dla 
kobiet i mężczyzn, 

 W wyścigu dla Seniorów (1500 m) - upominek dla zwycięzców każdej kategorii 
wiekowej, osobno dla kobiet i mężczyzn, 

 W wyścigu Open (3000 m) – zgodnie z regulaminem Grand Prix dyplomy i puchary, 
dla kobiet i mężczyzn. / Upominki za zajęcie I ,II , III miejsca w kategorii OPEN dla 
kobiet i mężczyzn   zapewnia organizator  / 

3. Organizator dopuszcza ufundowanie nagrody przez sponsora. 
4. Każdy uczestnik bierze udział w losowaniu upominków, poza nagradzanymi zwycięzcami  

w poszczególnych wyścigach. 
5. Koszty przejazdu, wyżywienia, noclegu pokrywają uczestnicy zwodów. 

        
VIII. Postanowienia szczególne dot. Grand Prix 

1. Wyścig Open (3000 m) zaliczany jest do Grand Prix  Mistrzostwa Wielkopolski 
2. Regulamin Grand Prix udostępniony został przez Wielkopolski Okręgowy Związek Pływacki  

www.wozp.poznan.pl 
 

IX. Postanowienia końcowe 
1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora Zawodów. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia dystansów lub odwołania zawodów w 

razie niesprzyjających warunków atmosferycznych np. temperatura wody poniżej 15st.C. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów, jeśli wystąpi zagrożenie życia 

lub zdrowia uczestników. 
4. Organizator funduje przekąski dla uczestników zawodów po zakończeniu każdego 

wyścigu za  okazaniem bonu.  
5. W sprawach nie objętych regulaminem zawodów decyzje podejmuje dyrektor  zawodów  

i sędzia główny. 
6. Odwołanie od decyzji sędziów i organizatora przyjmowane są w terminie 30  minut po 

ogłoszeniu wyników. 
7. Nad bezpieczeństwem pływających czuwają ratownicy i płetwonurkowie. 
8. Ratownicy mają prawo usunąć z wody osoby przekraczające limit czasu. 
9. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas imprezy. 
10. Limit czasu na poszczególnych na dystansach: 

    1500 m – 1 godzina, 
    3000 m – 1,5 godziny. 

11. Kierownicy wyścigów  na odprawie technicznej na 15 minut przed startem omawiają 
trasy i zasady bezpieczeństwa. 
 

 
 


