
 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
MISTRZOSTW POLSKI 

W RATOWNICTWIE WODNUM 
Świnoujście, 25-26 lipca 2015 

 

I. Organizator 

Zachodniopomorskie WOPR, RESCUEHOUSE 

 

II. Patronat honorowy 

Prezes WOPR Sławomir Gicewicz 

 

III. Sponsorzy 

Operator Sieci PLUS  

LG Electronics 

Polskie LNG 

 

IV. Patroni medialni 

Polsat News 

 

V. Cel zawodów 

1. Przygotowanie ratowników do działania na rzecz zmniejszenia liczby osób tonących  

w polskich wodach. 

2. Promowanie zasad bezpiecznego pływania, kąpieli wodnej i uprawiania sportów 

wodnych. 

3. Umożliwienie ratownikom wodnym rywalizacji sportowej. 

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. zgłoszenie drużyny ratowników wodnych poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego 

na adres e-mail: sport2015@wopr.pl z dopiskiem „Mistrzostwa Polski 2015” 

2. ukończone 16 lat przez każdego zawodnika, osoby niepełnoletnie w dniu zawodów 

muszą przedłożyć do Sędziego Głównego zgodę rodziców (prawnych opiekunów)  

na udział w zawodach. 

 

VII. KONKURENCJE 

1. Zawody rozpoczną  się o godz. 10.00 i zakończą około godz. 16.15 pierwszego dnia  

i około godz. 15.00 drugiego dnia.  

2. Około godziny 14.30 drugiego dnia nastąpi uroczyste zakończenie Mistrzostw w 

Ratownictwie Wodnym, na którym obecność wszystkich uczestników obowiązkowa. 

3. Kolejność rozgrywania konkurencji jest uzależniona od warunków pogodowych  

i zostanie podana w dniu zawodów. 

 

Pierwszy dzień 

 

1. Bieg – Pływanie – Bieg - finał 

2. Wyścig z deską – eliminacje i finał 

3. Surf dash – eliminacje i finał 

4. Flagi plażowe – eliminacje i finał 

 

Drugi dzień 

 

5. Bieg po plaży 2000 m - finał  

6. Wyścig pływanie - finał 

7. Ironman / Ironwoman – finał na czas 

8. Sprint po plaży – eliminacje i finał 
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VIII. PUNKTACJA SYSTEM ROZGRYWANIA ZAWODÓW 

Zawodnicy otrzymują punkty wg. wzoru: 

 

  
miejsce punkty 

F
I
N

A
Ł
 

1 50 

2 48 

3 46 

4 44 

5 43 

6 42 

7 41 

8 40 

 
 

  

9 37 

10 36 

    11  ↓    35 ↓ 

 Poszczególne konkurencje rozgrywane zostaną systemem eliminacji do serii finałowej w 

przypadku braku możliwości rozegrania konkurencji w jednej serii. Skład serii 

eliminacyjnych wybrany zostanie w sposób losowy. Organizator dopuszcza możliwość 

zastosowania przez sędziów w seriach eliminacyjnych ręcznego pomiaru czasu celem 

wyłonienia składu serii finałowej. 

 

IX. NAGRODY  

1. Klasyfikacja przeprowadzona zostanie w każdej konkurencji  

2. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymają medale. 

3. Najlepsi zawodnicy w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają najnowszy sprzęt 

elektroniczny od firmy LG Electronics oraz wartościowe nagrody rzeczowe. 

 

X. Dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie 

Drużyny zwolnione są tylko z opłaty wpisowej, natomiast we własnym zakresie ponoszą 

wszystkie inne koszty. 

 

Sędzia Główny: Jakub Piątkowski, tel.: 506921187  

Organizator: Krzysztof Piotrowicz, tel.: 605644664 

 

 


