
REGULAMIN  
X MINIMARATONU PŁYWACKIEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ 

o wstęgę Dyrektora Generalnego Służby Więziennej 
"OKUNINKA 2013"  

 
 
1. Cel zawodów:  

a) popularyzacja pływania, 

b) propagowanie sportu rekreacyjnego i pływackiego, 

c) integracja i aktywizacja funkcjonariuszy, emerytów, rencistów i pracowników 

cywilnych SW oraz członków ich rodzin, 

d) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku nad wodą wśród społeczeństwa, 

e) wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach. 

 

2. Organizatorzy:  

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, Rada do Spraw Sportu i Turystyki 

działającej przy Okręgowym Inspektoracie SW w Lublinie, Zarząd Okręgowy  

NSZZF i PW w Lublinie, Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie, Zarząd Terenowy 

NSZZF i PW we Włodawie. 

 

3. Termin i miejsce: 

Maraton zostanie przeprowadzony w dniu 03.08.2013 r. (sobota) od godz. 930 

w Okunince koło Włodawy nad Jeziorem Białym.  

 

4. Program maratonu: 

930 – przyjazd uczestników; 

930 – 1030 – rejestracja zawodników, składanie oświadczeń; 

1030 – uroczyste otwarcie zawodów; 

1100 – 1500 – starty w poszczególnych kategoriach wiekowych; 

1530 – uroczyste zakończenie zawodów (wręczenie pucharów, dyplomów i pamiątek); 

1600 – impreza integracyjna w ośrodku „ASTUR”.  

 

5. Długość trasy i kategorie wiekowe: 

Dziewczęta: 

I – dzieci do lat 9 (urodzone od 2004 r.) – 30 m 

II – dzieci starsze 10 – 12 lat (urodzone w latach 2001 – 2003) – 60 m 

III – młodzież 13 – 15 lat (urodzona w latach 1998 – 2000) – 120 m 

IV – młodzież starsza 16 – 18 lat (urodzona w latach 1995 – 1997) – 180 m 

Chłopcy: 

V – dzieci do lat 9 (urodzone od 2004 r.) – 30 m 

VI – dzieci starsze 10 – 12 lat (urodzone w latach 2001 – 2003) – 60 m 

VII – młodzież 13 – 15 lat (urodzona w latach 1998 – 2000) – 120 m 

VIII – młodzież starsza 16 – 18 lat (urodzona w latach 1995 – 1997) – 180 m 

Kobiety: 

IX – 1000 m w kategoriach wiekowych: 

a) 18 – 29 lat  

b) 30 – 45 lat  

c) powyżej 45 lat  



Mężczyźni: 

X – 1500 m w kategoriach wiekowych: 

a) 18 – 29 lat  

b) 30 – 45 lat  

c) powyżej 45 lat  

 

6. Harmonogram startów: 

a) start do maratonu grupy I, dystans 30 m, początek godz. 1100,  

b) start do maratonu grupy II, dystans 60 m, początek godz. 1115,  

c) start do maratonu grupy III, dystans 120 m, początek godz. 1130, 

d) start do maratonu grupy IV, dystans 180 m, początek godz. 1145,  

e) start do maratonu grupy V, dystans 30 m, początek godz. 1200,  

f) start do maratonu grupy VI, dystans 60 m, początek godz. 1215,  

g) start do maratonu grupy VII, dystans 120 m, początek godz. 1230, 

h) start do maratonu grupy VIII, dystans 180 m, początek godz. 1245,  

i) start do maratonu grupy IX, dystans 1000 m, początek godz. 1300,  

j) start do maratonu grupy X, dystans 1500 m, początek godz. 1400. 

 

7. Program techniczny:  

a) obsługę maratonu pływackiego i utrzymanie bezpieczeństwa zapewniają 

funkcjonariusze ZK Włodawa, WOPR Chełm oraz płetwonurkowie z klubu 

nurkowego „Hydrozagadka”, 

b) organizator zapewnia ubezpieczenie zawodnikom, 

c) uczestnicy maratonu zobowiązani są:  

 przerwać wyścig na podstawie decyzji lekarza lub sędziego, 

 podpisać własnoręcznie oświadczenie stwierdzające, że startują na własną 

odpowiedzialność i nie będą rościli żadnych pretensji do organizatorów 

z tytułu ewentualnego uszczerbku na zdrowiu, 

 podporządkować się decyzjom komisji sędziowskiej lub lekarskiej,  

 przedłożyć przed startem zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału 

w zawodach, 

d) uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 lat zobowiązani są posiadać pisemną zgodę 

rodziców na udział w maratonie (druk oświadczenia do pobrania w punkcie 

organizacyjnym zawodów), 

e) startujący ma prawo we własnym zakresie pokryć powierzchnię ciała substancją 

zabezpieczającą przed obniżeniem temperatury ciała w wodzie oraz używać 

okularów wodoszczelnych.  

 

8. Uczestnictwo:  

W minimaratonie mogą brać udział funkcjonariusze, emeryci, renciści i pracownicy 

cywilni Służby Więziennej oraz członkowie ich rodzin (dzieci i rodzice). 

 

9. Zgłoszenia:  

Zgłoszenia do udziału w maratonie należy kierować w formie elektronicznej na adres  

e-mail: zk_wlodawa@sw.gov.pl do 5 lipca 2013 r. na załączonym do regulaminu 

formularzu zgłoszeniowym. 

Istnieje możliwość zapewnienia noclegu po uzgodnieniu warunków z kierownikiem 

działu kwatermistrzowskiego kpt. Jackiem Zarczukiem tel. (82) 572 68 23.  



 

10. Zasady finansowania:  

a) organizatorzy pokrywają koszty związane z organizacją zawodów, 

b) opłata startowa wynosi 20 zł od osoby dorosłej (zwalnia się z opłaty startowej 

dzieci i młodzież do lat 18), 

c) organizator zapewnia uczestnikom gorący posiłek oraz napoje.  

 

11. Postanowienia końcowe:  

a) wszyscy zawodnicy otrzymają okolicznościowe upominki,  

b) za rzeczy osobiste uczestników w razie zaginięcia organizatorzy nie ponoszą 

odpowiedzialności,  

c) informacji dotyczących maratonu udzielają:  

 por. Krzysztof Jeleński – /082/ 572 68 30,  

 kpt. Jacek Zarczuk – /082/ 572 68 23, 

d) we wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia 

główny w porozumieniu z organizatorem, 

e) organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie.  

 
 
 
  



FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
 

X MINIMARATON PŁYWACKI SŁUŻBY WIĘZIENNEJ 
o wstęgę Dyrektora Generalnego Służby Więziennej 

 
OKUNINKA nad J. Białym – 3 sierpnia 2013 r. 

 
 

 

Imię:     .................................................................................. 

 

Nazwisko:    .................................................................................. 

 

Data urodzenia:   .................................................................................. 

 

Nazwa jednostki penitencjarnej:   .................................................................................. 

 

Nr telefonu kontaktowego:  .................................................................................. 

 

Adres e-mail:    .................................................................................. 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu w celu 
przeprowadzenia rejestracji na zawody sportowe. 
 
Akceptuję regulamin zawodów. 
 
 
 
 
………………………………..….    …………………..……………………… 

Miejscowość, data:                 Czytelny podpis: 
 
 


