
II Ogólnopolski 24-Godzinny Ultramaraton Pływacki 

STRZELIN 2017 

 

 
                                                                                                                           SPORT ACTIVE 

REGULAMIN 

II OGÓLNOPOLSKIEGO 24-GODZINNEGO ULTRAMARATONU PŁYWACKIEGO 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Organizatorem II Ogólnopolskiego 24-Godzinnego Ultramaratonu Pływackiego jest Strzelińskie 
Centrum Sportowo-Edukacyjne i Sport Active. 
 
2. Do udziału w II edycji ultramaratonu zostanie zaproszonych 12 pełnoletnich zawodników którzy 
mają na swoim koncie "ekstramalne" osiągnięcia pływackie i inne dokonania wytrzymałościowe 
oraz czują się na siłach podjąć wyzwanie pływania przez 24h. 
 
3. Wszyscy biorący udział w II Ogólnopolskim 24-Godzinnym Ultramaratonie Pływackim 
zobowiązani są dostarczyć organizatorowi, najpóźniej do dnia rozpoczęcia maratonu aktualne 
zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny sportu (lub podpisać oświadczenie startu 
na własną odpowiedzialność), potwierdzające brak medycznych przeciwwskazań do udziału w 
maratonie pływackim. 
 
4. Każdy z uczestników II Ogólnopolskiego 24-Godzinnego Ultramaratonu Pływackiego przy wejściu 
na pływalnię musi okazać się dokumentem pozwalającym na stwierdzenie tożsamości oraz 
wypełnia oświadczenie (w załączeniu) o zapoznaniu się z regulaminem zawodów i pływalni na 
której uczestniczy i wynikających z tego konsekwencji. 
 
5. Udział w maratonie jest bezpłatny. 
 
6. Zawodnicy ultramaratonu są zobowiązaniu do ubezpieczenia się we własnym zakresie. 
 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, nieszczęśliwe wypadki 
uczestników maratonu oraz za rzeczy pozostawione bez opieki. 
 
8. Organizator ponosi koszt zakwaterowania zawodnika i 1 os. towarzyszącej (na terenie miasta,    
1, 2, 3 noce). 
 
9. Organizator pokrywa również koszt pełnego wyżywienia zawodników i osoby towarzyszącej w 
miejscu zakwaterowania (śniadania, obiady, kolacje) oraz w trakcie trwania ultramaratonu 
catering  w obiekcie Aquaparku. 
 
10. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania  drogą mailową 
(promocja@aquaparkstrzelin.pl), najpóźniej do dnia 10.11.2017., iloma noclegami jest 
zainteresowany, w celu zapewnienia miejsca i wyżywania. 
 
11. Zawodom może towarzyszyć publiczność, pod warunkiem dostosowania się do regulaminu 
pływalni i pełnej kontroli widowni przez obsługę pływalni. 
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II TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

 
1. Ultramaraton odbędzie się na pływalni krytej w Aquaparku Granit w Strzelinie, przy                         
ul. gen. L. Okulickiego 10, rozpoczną się w piątek 17 listopada 2016r. o godz. 18:00 i zakończą w 
sobotę, 18 listopada, nie później niż o godz. 18:00. 
 
2. Przed zawodami zaplanowano konferencję prasową – prezentację zawodników, która 
rozpocznie się w Aquaparku o godz. 15:30. 
 
 

 III UDZIAŁ W MARATONIE 

 
1. Wzorem legendarnych, światowych imprez pływackich organizator zaprosi do udziału                                     
w ultramaratonie do 12 uczestników. 
 
2. Kandydaci zostaną wyłonieni na podstawie weryfikacji nadesłanych CV. 
 
3. Uczestnikami ultramaratonu mogą być tylko osoby pełnoletnie. 
 
4. Przystąpienie do ultramaratonu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów oraz 
poświadczeniem, iż zawodnik nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach. 
 
 

IV PRZEBIEG ZAWODÓW 

 
1. Celem ultramaratonu jest umożliwienie pływakom długodystansowym sprawdzenia swoich 
możliwości pływackich podczas 24-godzinnych zawodów. 
 
2. Zawody zostaną przeprowadzone na basenie o długości 25 metrów. 
 
3. Losowanie torów pływackich nastąpi w dniu zawodów, podczas odprawy technicznej                                          
o godz. 17:45. 
 
4. Start każdego z zawodników sztafety dozwolony jest ze słupka startowego lub z wody. 
 
5. Na torze pływa do 2 zawodników. 
 
6. Dopuszcza się pływanie różnymi stylami. 
 
7. Spożywanie mini posiłków energetycznych / wzmacniających oraz picie dozwolone jest bez 
wychodzenia z wody, podczas podpływania do słupków startowych. 
 
8. Zawodnikom przysługuje 5 minut przerwy w trakcie każdej godziny oraz 15 minut w każdej                       
co czwartej godzinie pływania (tj. 4, 8, 12, 16, 20, 24). Niewykorzystane przerwy nie sumują się, ani 
nie przechodzą na kolejną godzinę. 
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9. Wyjścia z wody są dopuszczane tylko i wyłącznie po stronie startowej basenu. 
 
10. Sędziowie torowi zliczają ręcznie dystanse poszczególnych zawodników. 
 
11. Dopuszczalny jest start tylko i wyłącznie w stroju akceptowanym przez Międzynarodową 
Federację Pływania (FINA), czepek, zatyczki, okulary pływackie. 
 
12. Obowiązuje całkowity zakaz używania akcesoriów wspomagających pływanie. 
 
13. Nad sportowym przebiegiem zawodów czuwa Komisja Sędziowska, którą tworzą Sędzia 
Główny i Sędziowie Torowi. 
 
14. Sędzia Główny jest osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg zawodów na pływalni i ma 
głos rozstrzygający w kwestiach spornych. 
 
15. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub nieregulaminowego zachowania się, 
Sędziowie Torowi mogą po konsultacji z Sędzią Głównym nakazać uczestnikowi zawodów 
opuszczenie toru i tym samym zakończyć jego udział w I Ogólnopolskim 24-Godzinnym 
Ultramaratonie Pływackim. 
 
 

V WYNIKI I NAGRODY 
 
1. Wyznaczone ramy czasowe mają motywować zawodników do pływania przez 24 godziny. 
 
2. W klasyfikacji generalnej będą brani pod uwagę zawodnicy, którzy zdołają pływać przez całą 
dobę i to wśród nich zostaną wyłonieni zwycięzcy. O miejscu na podium, będzie decydował 
pokonany dystans w czasie 24h. 
 
3. W razie ukończenia przez wszystkich zawodników ultramaratonu przed wyznaczonym czasem                
o miejscu na podium będzie decydował najdłuższy czas przebywania w wodzie. 
 
4. Komisja Sędziowska sporządza protokół zawodów zawierający obok imion i nazwisk uczestników 
nr PESEL, dystans jaki przepłynęli w danym czasie. 
 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do imiennej publikacji wyników na swoich stronach                                         
i przekazania ich mediom. 
 
6. Wszyscy uczestnicy I Ogólnopolskiego 24-Godzinnego Maratonu Pływackiego otrzymają 
certyfikat uczestnictwa oraz pamiątkowe medale, a specjalnymi nagrodami uhonorowani zostaną 
zwycięzcy. 
 
7. Dekoracja wraz z wręczeniem nagród odbędzie się po zakończeniu rywalizacji. 
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VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. W sprawach nie ujętych w niemniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów. 
 
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. 
 
3. Podczas zawodów organizator zapewnia pełną obsadę ratowników WOPR, sędziów, służb 
medycznych i technicznych czuwających nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem imprezy                        
i funkcjonowaniem obiektu. O imprezie powiadamia Stację Pogotowia Ratunkowego, Szpital 
Powiatowy w Strzelinie, Komendę Powiatową Policji i Państwowej Straży Pożarnej. 
 
4. Organizator zapewnia sobie prawo do rozpowszechniania wizerunku uczestników 
ultramataronu w materiałach fotograficznych i filmowych do celów promocyjnych. Chęć 
przystąpienia do zawodów jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na powyższe. 
 
5. Organizator zobowiązuje się w czasie trwania II Ogólnopolskiego 24-Godzinnego Ultramaratonu 
Pływackiego do rozpowszechniania loga sponsorów i patronów imprezy oraz do informowania, że 
zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. 
 
6. KONTAKT: 
Tomasz Charowski – tel. 668 552 388 – e-mail: prezes@aquaparkstrzelin.pl 

Katarzyna Psiurska– tel. 664 986 922 – e-mail: promocja@aquaparkstrzelin.pl 


