
 

 

 

„Drużynowe Zawody Ratownictwa Wodnego dla dzieci i młodzieży do lat 18  

z województwa lubuskiego o puchar Burmistrza Miasta Żagania.”                                                

 REGULAMIN 

1. ORGANIZATOR: 

1) Arena Żagań Spółka z o.o, 
2) Urząd Miasta Żagań, 
3) WOPR woj. Lubuskiego oddział Żagań 

2. MIEJSCE 

Arena Żagań, kryta pływalnia, ul. Kochanowskiego 6, 68-100 Żagań. 

3. CEL 

1) Działania sportowe wspierające 31 Finał WOŚP.  
2) Popularyzacja sportu pływackiego i aktywnych form wypoczynku; 
3) Zachęcanie dzieci i młodzieży do uczenia się i doskonalenia pływania; 
4) Rozwijanie motoryki u dzieci i młodzieży; 
5) Kształtowanie tolerancji względem innych kibiców, kultury i tolerancji wobec kolegów i rywali sportowych. 

4. TERMIN: 

29.01.2023 (niedziela), godz. 9 00 – 13 00 . W godzinach 9:00 – 9:30 odbędzie się rozgrzewka. Około godz. 9:30 rozpoczną się starty 

5 .GRUPY WIEKOWE 

A. Chłopcy i Dziewczęta 12-14 lat 

B. Chłopcy i Dziewczęta 15-18 lat 

6. PROGRAM ZAWODÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pokonane dystansu 25 metrów pod powierzchnią wody przepłynięcie przez przeszkody (koła zamieszczone przy dnie) i wyłowienie 
2 przedmiotów. W przypadku braku powietrza zawodnik wynurza się na powierzchnię, ponownie nabiera powietrza i nurkuje celem 
ukończenia konkurencji 

**Start z wody z kołem ratunkowym, czas zatrzymuje się po odłożeniu koła ratunkowego na brzeg basenu 

***Start ze słupka stylem dowolnym, przepłynięcie 25m stylem dowolnym, zabranie koła ratunkowego i przepłynięcie z kołem 25m. 
Czas zatrzymuje się po odłożeniu koła ratunkowego na brzeg basenu 

****Sztafeta składa się z 4 różnych konkurencji po jednym zawodniku na każde 25m – 25m kraul ratowniczy, 25m pod wodą, 25m z 
węgorzem, 25m z manekinem w węgorzu (zawodnik nr3 przekazuje węgorza zawodnikowi nr4, zawodnik nr4 podejmuje manekina z 
dna, zakłada pas ratunkowy węgorz i płynie z manekinem 25m) 

7. PRZEPISY 

1) W zawodach mają prawo startu zawodnicy, którzy spełniają następujące wymagania: 
• Zgłosili chęć udziału w zawodach na kasie basenu oraz dostarczyli zgodę rodziców. 

2) Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne. 
3) Zawody mają charakter amatorski. 
4) Zawodników do konkurencji wystawiają instruktorzy/opiekunowie grupy. 
5) W zawodach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież niezależnie od miejsca zamieszkania. 
6) Zawody przeprowadzone są na pływalni 25-metrowej (6 torów). 
7) Skok startowy wykonywany jest ze słupka startowego lub z wody. 
8) Zawody przeprowadzone są seriami na czas. 

9) Pomiar czasu – ręczny. 
1) Obowiązuje limit zawodników maksymalnie 100 osób. O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń. Po osiągnięciu limitu zapisów, 

organizator dopuszcza możliwość stworzenia listy rezerwowej. 
10) Wygrywa drużyna która zdobędzie najwięcej punktów. 
11) Punktacja w każdej konkurencji to: 

a) 1 miejsce – 3 punkty 
b) 2 miejsce – 2 punkty 
c) 3 miejsce – 1 punkt 

 

Dystans 
(m) 

Konkurencja Grupy Podział 

50 Holowanie manekina 
bez sprzętu 

A,B 
K/M 

50 Holowanie manekina z 
pasem 

A,B 
K/M 

25 Pod wodą z 
przeszkodami* 

A,B 
K/M 

25 Kraul ratowniczy A K/M 

50 Kraul ratowniczy B K/M 

25 Żaba ratownicza A K/M 

50 Żaba ratownicza B K/M 

50 Kraul ratowniczy w 
płetwach 

A 
K/M 

100 Kraul ratowniczy w 
płetwach 

B 
K/M 

25 Z kołem 
ratowniczym** 

A 
K/M 

50 Z kołem 
ratowniczym*** 

B 
K/M 

4x25 Sztafeta**** A,B K/M 

    



 

 

8. KOMITET SĘDZIOWSKI 

1) Ratownicy WOPR woj. Lubuskiego Oddział Żagań. 
2) Wolontariusze. 

9. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 

2) Zgłoszenia do udziału w zawodach dokonywane są bezpośrednio w kasie basenu przy ul. Kochanowskiego 6. 
3) Zgłoszenia przyjmowane są do 24.01.2023 r. do godziny 15:00. 

10. NAGRODY 

1) Puchary za trzy pierwsze miejsca w każdej grupie wiekowej. 
2) Dyplomy dla wszystkich drużyn. 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Organizator zapewnia opiekę ratowników WOPR podczas trwania zawodów. 

2) Opiekę i bezpieczeństwo nad osobami, które aktualnie nie startują lub zakończyły już swoje starty, sprawują instruktorzy – opiekunowie 

grupy. 

3) Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu w czasie trwania zawodów. 

4) Jakiekolwiek uwagi lub protesty należy zgłaszać organizatorowi bezpośrednio po zakończeniu zawodów. 

5) Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnieju ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne  lub inne utrudnienia, w 

takim przypadku zostanie ogłoszona informacja o tym fakcie 

6) Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i nieszczęśliwych wypadków. Każdy uczestnik bierze 

udział w turnieju na własną odpowiedzialność, deklaruje pełną odpowiedzialność za ryzyko i ewentualne obrażenia oraz  zgubione własne  

rzeczy. 

7) Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku  nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do  organizatora. Uczestnicząc w 

turnieju akceptuje się warunki niniejszego regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie. 

8) Organizator może dokonać zmian w regulaminie turnieju. 

9) W trakcie trwania zawodów obowiązuje także wewnętrzny regulamin krytej pływalni. 

10) W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 

11) W sprawach dotyczących bezpośrednio samych wyścigów decyzje Sędziego Głównego są ostateczne. 

12) Zgłaszając uczestnictwo w zawodach, uczestnik jednocześnie akceptuje regulamin. 

13) Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych, filmowych z zawodów oraz w 

celach promocyjnych zawodów zgodnie z RODO ( rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

14) Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z Klauzulą Informacyjną  RODO        

        RODO 

Zgodnie z treścią art. . 13 Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO; Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:  

• administratorem danych jest Arena Żagań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żaganiu, ul. Kochanowskiego 6, 68-100 Żagań, 

• kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ustanowionym w Arenie Żagań sp. z o. o. możliwy jest pod adresem email: iod@arena.zagan.pl, 

• dane  będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Ligi Michała w piłce nożnej podstawę prawną do przetwarzania danych 

stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, 

• dane nie będą udostępniane innym odbiorcom,  

• dane będą przetwarzane na czas niezbędny dla świadczenia usługi, następnie przechowywane będą przez okres 1 miesiąca niezbędny dla 

prawidłowego rozliczenia usługi, liczony od dnia jej wykonania, 

• uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania o ile szczególne powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie ograniczają lub nie wyłączają takiego 

uprawnienia, a także prawo do przeniesienia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

w razie stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych zgodnie z przepisami, 

• podanie danych osobowych w związku z organizacją Ligi Michała w piłce nożnej jest dobrowolne, ale konieczne dla jego realizacji, podane dane 

nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 

 


