
 
 
    

 
 

 
 

Regulamin I edycji „Wodnej Ligi” – sztafety pływackiej 

w ramach konkursu „Wodny Świat Wałbrzycha” – edycja 2016 - 

kierowanego do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów  

z terenu działalności Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin dotyczy I edycji „Wodnej Ligi” realizowanej w ramach konkursu 

„WODNY ŚWIAT WAŁBRZYCHA”, który jest organizowany w ramach projektu 

edukacyjnego Wałbrzyska Akademia Wody. 

2. Organizatorem Konkursu są: Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji oraz 

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą  

w Wałbrzychu, Aleja Wyzwolenia 39 (zwane dalej Organizatorem). 

3. Organizatorem I edycji „Wodnej Ligi” – sztafety pływackiej jest Spółka Celowa 

Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Spółka z o.o. 

(zwany dalej Organizatorem Konkurencji) działające na zlecenie Wałbrzyskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 

4. Wszelkie zasady przebiegu całości Konkursu oraz punktacji szkół określa odrębny 

dokument: Regulamin Konkursu „Wodny Świat Wałbrzycha”. 

5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

II TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

 

1. Sztafeta pływacka odbędzie się w ramach obchodów Światowego Dnia Wody w dniu 

22.03.2016 r. na terenie pływalni w Centrum Aktywnego Wypoczynku „Aqua Zdrój” 

przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbrzychu. 

 

III PRZEBIEG ZAWODÓW 

1. Zawody zostaną przeprowadzone w formie sztafety na pływalni o długości 25 metrów. 

2. Start każdego z zawodników sztafety dozwolony jest ze słupka startowego lub z wody. 

3. Szkołę reprezentuje dwóch uczniów (dziewczyna, chłopiec) którzy startują jak sztafeta 

2x25 metrów. 



 
 
    

 
 

 

4. Dowolność w kolejności startu - bez znaczenia czy w sztafecie jako pierwszy startuje 

chłopiec czy dziewczyna. 

5. Starty sztafety następuje na sygnał gwizdka. 

6. Przy starcie dozwolony jest tylko jeden  falstart (przy starcie 5 drużyn). Drugi (ogólny 

– wśród drużyn startujących jednocześnie) falstart będzie karany dyskwalifikacją danej 

drużyny. 

7. Po przepłynięciu pierwszej osoby ze sztafety (25 metrów) druga osoba z drużyny 

startuje dopiero po dotknięciu ściany mety przez poprzedzająca osobę.  

8. Jeżeli pierwsza osoba startująca nie dotknie ściany, a kolejna zawodniczka/zawodnik 

wystartuje wcześniej, następuje automatyczna dyskwalifikacja danej drużyny.  

9. Każdy z uczestników startuje w swoim czepku. 

10. Dopuszcza się przepłynięcie przez zawodnika dystansu 25 metrów z deską lub w 

rękawkach (naramienniki).  

11. Obowiązuje zakaz startu w płetwach. 

12. Zawody będą rozgrywać się jednocześnie na 5 torach. 

13. Obowiązuje ręczny pomiar czasu. 

14. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń klas I – VI szkoły podstawowej oraz 

gimnazjum z placówek oświatowych znajdujących się na terenie gmin: Boguszów-

Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Stare Bogaczowice, Szczawno-Zdrój, 

Świebodzice, Walim, Wałbrzych.   

15. Każda szkoła w danej kategorii wiekowej zgłasza jedną dwuosobową drużynę 

składającą się z dziewczyny oraz z chłopaka. 

16. Za bezpieczeństwo i ubezpieczenie zawodników podczas zawodów odpowiedzialność 

ponoszą opiekunowie zgłaszający do zawodów poświadczając jednocześnie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych swoich podopiecznych. 

17. Tor 1 jest torem rozgrzewkowym przeznaczonym do ćwiczeń skoków startowych. 

Skoki do wody w innych miejscach są niedozwolone pod groźbą wykluczenia z 

zawodów. 

18. Konkurencje zostaną przeprowadzone seriami na czas. Rozstawienie serii nastąpi na 

podstawie kategorii wiekowych . 

19. Za dyscyplinę i porządek w czasie trwania zawodów czyni się odpowiedzialnych 

Nauczycieli Drużyn. 

20. Za dopuszczenie zawodnika do startu czyni się odpowiedzialnych Nauczycieli. 

21. Zgłoszenie Drużyny na zawody jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów 

oraz poświadczeniem, iż uczniowie nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do startu w 

zawodach. 

 

 

 

 



 
 
    

 
 

 

IV UCZESTNICY 

1. W zawodach mają prawo startu uczniowie w następujących kategoriach wiekowych: 

a. Klasy I – III Sz. P.     dziewczęta, chłopcy (sztafeta 2x25 metrów) 

b. Klasy IV – VI Sz. P.  dziewczęta, chłopcy (sztafeta 2x25 metrów) 

c. Gimnazjum            dziewczęta, chłopcy (sztafeta 2x25 metrów) 

 

V PROGRAM ZAWODÓW 

Do godziny 9:30 potwierdzanie zgłoszeń 

10.00 – starty klas I - III  

10.40 – starty klas IV - VI  

11.20 – starty gimnazjum  

 

VI ZGŁOSZENIA DO SZTAFETY 

1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy do I etapu „Wodnej Ligi” konkursu „Wodny 

Świat Wałbrzycha” należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres: 

konkurs@wpwik.pl w terminie do 21 marca 2016 roku, do godziny 10:00. 

2. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony www.woda.walbrzych.pl.  

3. Listy startowe i kolejność zostaną ogłoszone w dniu zawodów do godziny 9:45. 

4. W razie pytań technicznych dot. sztafety, prosimy o kontakt z pracownikami Centrum 

Aqua-Zdrój, panią Weroniką Kołomańską tel. 660 502 538 lub panem Tomaszem 

Durajczykiem tel. 603 038 727. 

 

VII WYNIKI I NAGRODY 

1. Wyniki cząstkowe będą ogłaszane na bieżąco. Wyniki w danej kategorii wiekowej 

zostaną wywieszone po zakończeniu konkurencji. 

2. Uroczysta dekoracja wraz z wręczeniem nagród dla zwycięzców odbędzie się podczas 

uroczystych obchodów Światowego Dnia Wody 22 marca 2016 roku o godz. 13:00 w 

„foyer” Centrum Sportowego Aqua-Zdrój. 

 

 

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nie ujętych w niemniejszym regulaminem decyduje Naczelnik Zawodów 

– Weronika Kołomańska w porozumieniu z Sędzią Głównym.  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty programu czasowego zawodów. 

3. Podczas zawodów organizator zapewnia obsługę ratowniczą oraz medyczną. 
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4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w 

materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych. 

5. KONTAKT: 

- Weronika Kołomańska - tel. 660 502 538 – e-mail: w.kolomanska@aqua-zdroj.pl . 

- Tomasz Durajczyk  - tel. 603 038 727 – sprawy organizacyjne. 

- Marzena Zagrodna – tel. 74 648 81 32 – koordynator konkursu „Wodny Świat 

Wałbrzycha” 


