
Regulamin V Charytatywnego  Maratonu Pływackiego „Płyniemy i pomagamy” 

Organizator: 

Uczniowski Klub Sportowy Omega w Sokółce 

Współorganizatorzy: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce 

Urząd Miasta i Gminy w Sokółce 

Starostwo Powiatowe w Sokółce 

Cele imprezy: 

- zbiórka pieniędzy dla  Fundacji ``Pomóż Im``, działającej od 26 lat  na rzecz Dzieci z 

Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku, 

-popularyzacja pływania jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego, 

- promocja zdrowego trybu życia 

Termin i miejsce – niedziela 10.12.2017 w godzinach: 09.00- 14.00 

Warunki uczestnictwa: 

- uczestnictwo jest możliwe po wcześniejszej akceptacji regulaminu imprezy i podpisaniu 

oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia w niej udziału, 

- osoby niepełnoletnie muszą przebywać na terenie niecki basenowej pod opieką rodziców 

bądź okazać zgodę rodziców na udział w  imprezie /do pobrania na miejscu/, 

- uczestnik może przepłynąć dowolną ilość długości basenów, jednakże maksymalny czas 

przebywania na torze wynosi 90 min 

-przepłynięty dystans stanowi łączna ilość długości basenów, pokonanych przez uczestnika w 

określonym czasie, liczy się w momencie wyjścia pływaka/ pływaczki z wody,  

- przerwy w wpływaniu są dopuszczalne tylko w celu poprawienia okularków itp. a także 

uzupełnienia płynów, 

- na torze może pływać maksymalnie 6 osób, jednakże w wypadku dużej ilości uczestników 

organizator może  zwiększyć dopuszczalną ilość osób na torze do 8. 

- w trakcie pływania uczestnik nie może zmieniać toru na którym pływa, 

-zabronione są wszelkie próby utrudniania pływania innym uczestnikom maratonu. 



-zabronione jest korzystanie z desek, makaronów, płetw oraz inny przedmiotów   

  pomagających w pływaniu 

. 

Klasyfikacja i nagrody: 

-będzie  sumowany dystans przepłyniętej długości basenów przez wszystkich uczestników 

maratonu, 

- każdy uczestnik maratonu otrzyma pamiątkowy dyplom z wpisaniem przebytego dystansu, 

- stu pierwszych uczestników maratonu otrzyma pamiątkową koszulkę, 

- wszystkie dzieci / kategoria a/ otrzymają pamiątkowy medal uczestnictwa w maratonie, 

-przewiduje się nagrodzenie pucharami trzech najlepszych uczestników /kobiet i mężczyzn/ w 

następujących kategoriach wiekowych: 

a/ 0-11 lat 

b/ 12-15 lat 

c/ 16-30 lat 

d/ 31-40 lat 

e/ 41-50 lat  

f/  51 + lat 

-w wypadku przepłynięcia takiej samej długości basenów przez więcej niż jedną osobę o 

kolejności decyduje data urodzenia: 

- w kategorii wiekowej a, b , c zwycięża uczestnik młodszy, zaś w kategoriach wiekowych d, 

e, f zwycięża zawodnik starszy. 

Postanowienia końcowe: 

-w sytuacjach spornych ostateczna decyzja należy do Organizatora. 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w 

szatniach oraz na terenie pływalni, 

-organizator nie ubezpiecza uczestników i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe 

wypadki. 

 

 



 


