
    

              
               

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Grand Prix Polski

w 
sportowym ratownictwie

wodnym
Kędzierzyn - Koźle 29.05.2021 r.



TERMIN ZAWODÓW:    29 maja   2021 r.  (sobota)     

• Akredytacja  –  800 - 900

• Rozgrzewka – 830 – 930

• Odprawa sędziów – 900

• Odprawa kierowników drużyn – 915

• Uroczyste otwarcie Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym – 930

• Zawody  –  godzina 945

MIEJSCE ZAWODÓW:  

• Pływalnia Kryta  MOSIR w Kędzierzynie Koźlu ul. Jana Pawła II 31  tel.: 774833474

PATRONAT HONOROWY: 

• Prezydent Miasta Kędzierzyna Koźla

INFORMACJE TECHNICZNE: 

• Pływalnia 25m; 6 torów, temperatura wody: 27°C

• Głębokość pływalni: 3,5m – 1,2m

• Pomiar czasu: elektroniczny

• Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ILSF oraz postanowieniami Regulaminu Grand Prix
Polski w Ratownictwie Wodnym 2021

PARTNERZY:

• Gmina Kędzierzyn Koźle

• Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie Koźlu

• Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie Koźlu

• MUKS WOPR Kędzierzyn Koźle

ORGANIZATOR ZAWODÓW:

• Oddział Rejonowy WOPR w Kędzierzynie Koźlu



NACZELNIK I SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW:

• Naczelnik zawodów: Tadeusz Witko  - Prezes Oddziału Rejonowego WOPR w Kędzierzynie Koźlu tel
668682885

• Sędzia główny:  Paweł Bobak

ZASADY FINANSOWANIA  :  

• Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy

• Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny

• Opłata startowa wynosi 50 zł od zawodnika , przelew na konto :  

Oddział Rejonowy WOPR  w Kędzierzynie Koźlu  

nr.  36 1020 3714 0000 4802 0094 1542     

w terminie do  25.05.2021r..

• Prosimy o podanie danych do faktury na e-mail wopr1974@wp.pl w terminie  do dnia  
26.05.2021r.

ZASADY UCZESTNICTWA:

W GP prawo startu mają zawodnicy posiadający ważną legitymację członka WOPR na dany rok oraz 
aktualne badania lekarskie, za zgodą organizatora   możliwość startu w zawodach  mają ratownicy z 
innych stowarzyszeń  zarejestrowanych  w MSW.

                   a) Zawodnik może startować i być sklasyfikowany  wyłącznie w swojej kategorii wiekowej.                      
b) Podczas GP prowadzona będzie klasyfikacja w czterech kategoriach wiekowych z podziałem na 
klasyfikację Grand Prix:

                            - w kategorii młodzików 12-13 lat (ukończonych w roku rozgrywania zawodów),
                            - w kategorii juniorów młodszych 14-15 lat (ukończonych w roku rozgrywania zawodów),
                            - w kategorii juniorów 16-18 lat (ukończonych w roku rozgrywania zawodów),
                            - w kategorii OPEN.

• Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.
• Zawodnicy reprezentują własne jednostki terenowe lub wojewódzkie WOPR.
• Obecność zawodników na otwarciu i zamknięciu GPP ’21 jest obowiązkowa.

• Zaproszenie do pobrania na www.livetiming.pl 

NAGRODY:

• Trzech  najlepszych  zawodników  w  każdej  konkurencji  GPP  otrzymuje  medale  według  zajętych
miejsc  z  podziałem  na  kobiety  i  mężczyzn  oraz  z  podziałem  na  kategorie  młodzików,  juniorów
młodszych, juniorów i OPEN.

• Najwszechstronniejszy zawodnik w klasyfikacji generalnej GPP otrzymuje pamiątkowy puchar lub
statuetkę  wg  sumy  zdobytych  punktów  wielobojowych  z  podziałem  na  kobiety  i  mężczyzn  oraz  z
podziałem na kategorie młodzików, juniorów młodszych, juniorów i OPEN.
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• W konkurencjach sztafetowych zostanie wręczony puchar oraz medale pierwszym trzem składom
sztafetowym w kategorii kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe.

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:

• należy przesłać w postaci pliku lenex (*lxf) na adres:  rafalb001@poczta.onet.pl  - Rafał Bałys
664 725 830

• Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR),
nazwę drużyny, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach

Termin zgłoszeń upływa  25.05.2021r.

REGULAMIN ROZGRZEWKI: 

Tory 1 i 6 są torami jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody. Skoki do wody w
innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.

PROGRAM ZAWODÓW:

Kobiety Mężczyźni
1. 200m z przeszkodami (O,J) 2. 200m z przeszkodami (O,J)

3. 100m z przeszkodami (JM, M) 4. 100m z przeszkodami (JM, M)
5. 50m ratowanie manekina (O, J, JM, M, ) 6. 50m ratowanie manekina (O, J, JM, M, )
7. 100m ratowanie manekina  w płetwach 

(O,J,JM,M)
8. 100m ratowanie manekina  w płetwach 

(O,J,JM,M)

9. 100m ratowanie kombinowane (O, J, JM) 10. 100m ratowanie kombinowane (O, J, JM)

11. 100m ratowanie z pasem (O, J, JM, M) 12. 100m ratowanie z pasem (O, J, JM, M)
13. 4x50m sztafeta  z przeszkodami (O) 14. 4x50m sztafeta  z przeszkodami (O)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

• zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu 
oraz Regulaminu Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym 2021.

• Prawo  interpretacji  Regulaminu  Grand  Prix  w  Ratownictwie  Wodnym  przysługuje
organizatorom.

• W sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje przedstawiciel Komisji Sportu WOPR

• Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo – programowej zawodów.

mailto:rafalb001@poczta.onet.pl


Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez rodziców , uczestników zawodów oraz trenerów 
postanowień zawartych w niniejszym komunikacie oraz wyrażenie zgodę na nieodpłatne przetwarzanie 
danych osobowych na potrzeby organizatorów, wykorzystywanie zdjęć, filmów na potrzeby zawodów, w tym 
zamieszczanie wyników z danymi osobowymi uczestników zawodów na stronie internetowej 
www.livetiming.pl  , a także portalach społecznościowych i w prasie - Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia  
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L NR 119, str. 1), zwanego dalej 
„RODO”.

 Procedura bezpieczeństwa PZP Pływanie COVID -19.
  Deklaracja przedstawiciela COVID-19.
  Oświadczenie zawodnika / opiekuna prawnego zawodnika COVID-19.
  Dokumentacja z pomiaru temperatury COVID-19.
Kierownicy ekip odpowiadają za  bezpieczeństwo  swoich zawodników w czasie  rozgrzewki oraz zawodów , 
za posiadanie ważnych badań lekarskich , zgody rodziców ,opiekunów  prawnych na udział osób nieletnich 
oraz wszystkie  oświadczenia covidowe.

Kontakt z przedstawicielem organizatora:
Tadeusz Witko  tel.668682885
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