
 
REGULAMIN  

VIII ZAWODÓW RATOWNICTWA WODNEGO 
STRA AKÓW OCHOTNICZYCH STRA Y PO ARNYCH 

O PUCHAR WÓJTA GMINY GI YCKO 
 

 
I. Wprowadzenie: 

1. Organizator zawodów: Gminny O rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach 
2. Wspó organizatorzy: jednostki Ochotniczej Stra y Po arnej w Spytkowie i Kamionkach 
3. Finansowanie przedsi wzi cia: Gmina Gi ycko 
4. Wsparcie merytoryczno-rzeczowe: Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej  

w Gi ycku, Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
 

II. Cel zawodów: 
Popularyzacja ratownictwa wodnego, sprawdzian poziomu wyszkolenia stra aków 
ratowników oraz integracja rodowiska stra ackiego. 

 
III.  Termin i miejsce zawodów: 
Miejsce: Park Wodny Wilkasy, ul. Olszty ska 29A, 11-500 Gi ycko (wi cej informacji 
o obiekcie http://ugg.pl/cms/22042/park-wodny-wilkasy) 
Data: 26 kwietnia 2020 r. (niedziela) 
Biuro zawodów czynne od godz. 8:00 w dniu imprezy – rejestracja dru yn. 
Rozpocz cie wspó zawodnictwa o godz. 9:00. 

 
IV.  Uczestnictwo: 

1. Do zawodów zg asza  si  mog  wy cznie jednostki OSP z terenu powiatu gi yckiego. 
2. Ka da dru yna mo e zg osi  do wspó zawodnictwa 4 zawodników (w tym 1 kapitan), 

mile widziane dru yny mieszane. 
3. W zawodach mog  bra  udzia  wy cznie stra acy posiadaj cy wa  legitymacj  

z op aconymi sk adkami oraz z wa nymi badaniami lekarskimi. 
4. Zawodnicy przywo  ze sob  strój do prezentacji ekip. 
5. Zg oszenie dru yny jest równoznaczne z zapoznaniem si  jej i przestrzeganiem 

zapisów: 
– niniejszego regulaminu zawodów,  
– regulaminu Parku Wodnego Wilkasy (dost pny na http://ugg.pl/cms/22165/regulaminy) 
oraz 
– regulaminem imprez GOKiR (dost pny na http://ugg.pl/cms/22125/regulamin-imprez)  
6.  Zg oszone dru yny same pokrywaj  koszty transportu i ewentualnego ubezpieczenia. 

 
V. Zg oszenia: 

Ka da jednostka OSP zg asza udzia  swej dru yny w formie elektronicznej (skan czytelnie 
uzupe nionej karty zg oszenia – karta stanowi za cznik do niniejszego regulaminu), na 
adres e-mail: biuro@parkwodnywilkasy.ugg.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 
kwietnia 2020 r. 

 
VI. Przewidywany harmonogram zawodów: 
– godz. 8:00-8:30 – rejestracja dru yn w recepcji Parku Wodnego Wilkasy 
– godz. 8:30-8:45 – odprawa kapitanów dru yn 
– godz. 9:00-9:15 – oficjalne otwarcie zawodów 
– godz. 11:00 – planowane zako czenie zawodów w Parku Wodnym Wilkasy 
– godz.12:30 – posi ek regeneracyjny w GOKiR Wilkasy (ul. Olszty ska 54) 

 
VII. Organizacja zawodów: 
Organizator zapewnia: 



 
a. pocz stunek podczas rozpocz cia i na zako czenie zawodów w Parku Wodnym 

Wilkasy oraz posi ek regeneracyjny,  
b. komisj  s dziowsk  w sk adzie: s dzia g ówny, s dzia startowy, s dziowie do pomiaru 

czasu, 
c. pe  obs ug  techniczn  zawodów, w tym pomiar czasu (stopery w czane na sygna  

startowy i zatrzymywane, gdy zawodnik dotknie – w sposób widoczny dla s dziego – 
ciany ko cowej/mety dowoln  cz ci  cia a. W przypadku, kiedy czas mierzony 

dzie  przez  dwóch s dziów,  rednia  z  tych  dwóch pomiarów b dzie  stanowi  wynik  
uzyskany przez zawodnika. Je eli jeden z dwóch stoperów nie zadzia a, za oficjalny 
czas przyjmuje si  czas zmierzony przez drugi dzia aj cy stoper). 

 
VIII. Punktacja: 

a. obliczanie punktów za ka  konkurencj  przeprowadzon  w ramach zawodów odbywa 
si  przez przeliczenie uzyskanego przez zawodnika (dru yn ) wyniku na odpowiedni  
warto  punktow  (1s = 1 pkt), 

b. wy cigi odbywaj  si  seriami na czas. Ka da dru yna startuje indywidualnie,  
c. wygrywa dru yna z najmniejsz  liczb  punktów, 
d. w przypadku remisu (uzyskania jednakowej liczby punktów) w klasyfikacji ko cowej 

o miejscu zaj tym przez dru yn  b dzie decydowa a ilo  zaj tych wy szych miejsc, 
a rozstrzygni cie nast pi przy u yciu nast puj cego systemu: najwi cej pierwszych 
miejsc, najwi cej drugich miejsc, najwi cej trzecich miejsc itd. 

 
IX. Opis konkurencji: 

1. Ratowanie manekina – dystans 50 metrów:  
Na sygna  startera zawodnik wykonuje skok do wody, nast pnie pokonuje dystans 25 m 
stylem dowolnym. Na 25. metrze znajduje si  zatopiony manekin, którego wydobywa 
(podejmuje) nurkuj c. Zawodnik mo e odbija  si  od dna lub ciany basenu. Nast pne 
25 m dystansu holuje manekina sposobem dowolnym. Nale y pami ta , e manekin 
musi by  holowany co najmniej jedn  r  i musi znajdowa  si  w prawid owej pozycji 
holowniczej. Warto zaznaczy , e podczas holowania twarz manekina nie mo e by  
zatapiana, lecz mo e si  przez ni  przelewa  woda (wskutek pr dko ci holowania). 
Ocena, czy jest to zatapianie czy holowanie, cz sto jest trudna i wymaga od s dziów 
bardzo du ej uwagi i znajomo ci technik holowania. Staruje dwóch zawodników. Liczy 
si  suma czasów. 

 
2. Holowanie manekina rzeczk : 

Na sygna  startera zawodnik wykonuje skok do wody, nast pnie podejmuje manekina  
i rozpoczyna holowanie rzeczk  pod pr d do najbli szej drabinki. Startuje dwóch 
zawodników. Liczy si  suma czasów. 

 
3. Sztafeta z pasem ratowniczym „w gorz” – 4 x 25 m: 

Na sygna  startera pierwszy zawodnik skacze do wody i przep ywa 25 m stylem 
dowolnym. Po dotkni ciu ciany nawrotowej drugi zawodnik skacze do wody i równie  
przep ywa 25 m stylem dowolnym. Trzeci zawodnik przep ywa 25 m stylem dowolnym 
z za onym pasem ratowniczym. Po dotkni ciu ciany nawrotowej przekazuje uprz  
czwartemu zawodnikowi, który znajduje si  w wodzie i czeka przy brzegu trzymaj c si  
co najmniej jedn  r  kraw dzi basenu. Trzeci zawodnik jest pozorantem i odgrywa 
rol  „ofiary”. Trzyma si  p ywaka pasa ratowniczego obiema r koma i jest holowany 
przez czwartego zawodnika do ciany mety. Zarówno czwarty zawodnik, jak i trzeci 
musz  opu ci cian  nawrotow . Trzeci za  musi mie  kontakt z pasem ratowniczym. 
Pó niej czwarty zawodnik p ynie stylem dowolnym do ciany mety. Trzeci (pozorant) 
mo e pomaga  podczas holowania kopi c nogami – adna inna pomoc nie jest 
dozwolona. 
Wa ne: p ywak pasa ratowniczego musi by  trzymany przez pozoranta obiema r koma 
za sam p ywak, a nie za link  lub klamr . 

 



 
X. Nagrody: 

Organizator przewiduje nast puj ce nagrody:  
a. puchary dla trzech najlepszych dru yn, 
b. statuetki dla najm odszego i najstarszego uczestnika zawodów, 
c. medale dla wszystkich uczestników zawodów, 
d. dyplomy dla ka dej z dru yn. 

 
XI.  Postanowienia ko cowe: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie 
2. W sprawach spornych dotycz cych zawodów decyzje podejmuje komisja w sk adzie: 

– s dzia g ówny zawodów, 
– przedstawiciel organizatora zawodów, 
– przedstawiciel wspó organizatora. 

 
 



 
 

 
…………………………….………… 

Miejscowo  i data 
…………………………….………… 

Piecz  jednostki zg aszaj cej dru yn  
 

 
 

KARTA ZG OSZENIA UCZESTNICTWA DRU YNY 
w VIII Zawodach Ratownictwa Wodnego Stra aków  

Ochotniczych Stra  Po arnych  
o Puchar Wójta Gminy Gi ycko 

Park Wodny Wilkasy – 26 kwietnia 2020 r. 
 
 

Pe na nazwa jednostki zg aszaj cej  
 

Adres do korespondencji oraz e-mail 
  

Kapitan dru yny – imi  i nazwisko 
  

Nr telefonu do kapitana dru yny 
  

Adres e-mail kapitana dru yny 
  

 
 
 
Lp. Nazwisko i imi  Data urodzenia Podpis zawodnika 
1. Kapitan:

 
  

2.  
   

3.  
   

4.  
   

 

* O wiadczenia:  
Zapozna em si  z regulaminem zawodów oraz zg aszam swój udzia  w Zawodach Ratownictwa Wodnego 

Stra aków Ochotniczych Stra y Po arnych o Puchar Wójta Gminy Gi ycko – Wilkasy 2020, które odb  si  

26 kwietnia 2020 roku. 
wiadczam, e posiadam aktualne badania lekarskie oraz nie zg aszam przeciwwskaza  zdrowotnych do 

startu w zawodach. 
W zawodach bior  udzia  na w asn  odpowiedzialno . 
Wyra am zgod  na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w zakresie wymaganym 

jego organizacj . 
 

 
 

 

.................................................................................................... 
Podpis zg aszaj cego dru yn  



 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z ar. 13 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o ochronie danych – dalej w tre ci: RODO) informujemy, e: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gmina Gi ycko, Gminny O rodek Kultury 
i Rekreacji w Wilkasach. 
2. Zosta a wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres  
e-mail: kierownik@parkwodnywilkasy.ugg.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b  do realizacji celów zgodnych z regulaminem 
zawodów na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a RODO. Dane osobowe, o których mowa w karcie, b  
przetwarzane w trakcie realizacji dzia  zwi zanych z organizacj  zawodów. 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak e odmowa ich podania mo e skutkowa  
odmow  udzia u w zawodach. 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b  wy cznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz osoby odwiedzaj ce siedzib  Gminy 
Gi ycko, Gminnego O rodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach, osoby zainteresowane zawodami 
oraz dzia alno ci  Gminy Gi ycko, Gminnego O rodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach. 
6. Pani/Pan dane osobowe przechowywane b  przez okres 10 lat. 
7. Posiada Pani/Pan prawo do dania od administratora dost pu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usuni cia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urz du Ochrony 
Danych Osobowych. 
 
 
 


