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I. Komitet organizacyjny  
• Bernard Motylewski – przewodniczący  

• Artur Orzechowski – wiceprzewodniczący   

• Kacper Piguła - wiceprzewodniczący  

• Ewa Zieliński - członek 

• Piotr Wójcik – członek  

II. Organizator  
• WOPR Odział w Skierniewicach 

III. Współorganizator  

• WOPR Województwa Łódzkiego 
• Komisja WOPR ds. Sportu 

IV. Wsparcie imprezy/ partnerzy 

• Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 
• Urząd Miasta Skierniewice  

PARTNEREM WYDARZENIA JEST WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 
V. Cel zawodów  
1. Podniesienie poziomu wyszkolenia ratowników , wyłonienie najlepszych zawodników Mistrzostw Polski, 

promocja sportowego   ratownictwa wodnego; 

2. Umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców 
Województwa Łódzkiego; 

3.   Promowanie zasad bezpiecznego pływania, kąpania się i uprawiania sportów wodnych;  

4. Wyłonienie kadry  na Zimowe Mistrzostwa Polski w Sportowym Ratownictwie Wodnym  

VI. Termin i miejsce  
      3 grudnia  2022 r. – Pływalnia Miejska NAWA, 96 -100 Skierniewice, ul. B. Prusa 6a  

VII. Warunki uczestnictwa  

1. W Mistrzostwach Polski w kategorii Młodzik Młodszy prawo startu maja zawodnicy reprezentujący 

podmioty/kluby będące w strukturach WOPR, wyłącznie w swojej kategorii wiekowej. Organizator 
zapewnia sobie możliwość dopuszczenia do udziału w zawodach dowolnych podmiotów , niebędących w 
strukturach WOPR. 

2. W Mistrzostwach Województwa prawo startu mają wyłącznie zawodnicy reprezentujący 
podmioty/kluby będące w strukturach WOPR Województwa Łódzkiego. 

3. Zgłoszenie zawodnika do zawodów jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zawodnik nie ma 
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach z zakresu ratownictwa wodnego i startuje na własną 
odpowiedzialność oraz że zapoznał się wraz z opiekunem prawnym, trenerem i akceptuje postanowienia 
regulaminów i komunikatu;  

VIII. Konkurencje  

KONKURENCJE MISTRZOSTW POLSKI - MŁODZIK MŁODSZY 9 LAT, 10 LAT, 11 LAT  (MM 9, 10, 11)  
nr 

konkurencji  
Dziewczęta  

nr 
konkurencji  

Chłopcy 

1 50m ratowanie manekina (MM 9, 10, 11)  2 50m ratowanie manekina (MM 9, 10, 11)  

5 
50m ratowanie manekina w płetwach (MM 9, 10, 

11)  
6 50m ratowanie manekina w płetwach (MM 9, 10, 11)  

9 sztafeta 4x25m z pasem  mix (MM 9) 

10 sztafeta 4x25m ratownik  mix (MM 10)  

11 sztafeta 4x25m holowanie manekina  mix (MM 11) 

12 50 m ratowanie manekina z pasem (MM 9, 10, 11)  13 50 m ratowanie manekina z pasem (MM 9, 10, 11)  

16 50 m super ratownik  (MM 9, 10, 11)  17 50 m super ratownik  (MM 9, 10, 11)  

KONKURENCJE MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO - MŁODZIK, JUNIOR MŁODSZY, JUNIOR  (M, JM, J)  
nr 

konkurencji  
Kobiety  

nr 
konkurencji  

Mężczyźni 

3 50m ratowanie manekina (M, JM, J)  4 50m ratowanie manekina (M, JM, J)  

7 100m ratowanie manekina w płetwach (M, JM, J)  8 100m ratowanie manekina w płetwach (M, JM, J)  

14 100 m ratowanie manekina z pasem (M, JM, J)  15 100 m ratowanie manekina z pasem (M, JM, J)  



IX Ramowy program zawodów: 

• 8.00-9.15 rejestracja uczestników  
• 9.00 Odprawa sędziowska 
• 9.20 odprawa trenerów i kierowników drużyn 
• 10.00 – uroczyste otwarcie zawodów - defilada; 
• 10:15 – rozpoczęcie  konkurencji; 
I blok zawodów 
• Konkurencja MP - 50m ratowanie manekina (MM 9, 10, 11) z podziałem na dziewczęta i chłopców 
• Konkurencja MW - 50m ratowanie manekina (M, JM, J) z podziałem na kobiety i mężczyzn 
• Dekoracja dziewcząt i chłopców za konkurencje MP - 50m ratowanie manekina (MM 9, 10, 11) 
• Konkurencja MP - 50m ratowanie manekina w płetwach (MM 9, 10, 11) z podziałem na dziewczęta i 
chłopców  
• Dekoracja kobiet i mężczyzn za konkurencje MW - 50m ratowanie manekina (M, JM, J) 
• Konkurencja MW - 100m ratowanie manekina w płetwach (M, JM, J) z podziałem na kobiety i mężczyzn 
• Dekoracja dziewcząt i chłopców za konkurencje MP - 50m ratowanie manekina w płetwach (MM 9, 10, 
11) 
• Konkurencja MP -  sztafeta 4x25m z pasem  mix (MM 9) 2 dziewczęta i 2 chłopców 
• Konkurencja MP - sztafeta 4x25m ratownik  mix (MM 10) 2 dziewczęta i 2 chłopców 
• Konkurencja MP - sztafeta 4x25m holowanie manekina  mix (MM 11) 2 dziewczęta i 2 chłopców 
PRZERWA  
II blok zawodów 
• Dekoracja kobiet i mężczyzn za konkurencje MW - 100m ratowanie manekina w płetwach (M, JM, J) 
• Dekoracja dziewcząt i chłopców za konkurencje sztafetowe MP - mix (MM 9), mix (MM 10), mix (MM 11) 
• Konkurencja MP - 50 m ratowanie manekina z pasem (MM 9, 10, 11) z podziałem na dziewczęta i 
chłopców  
• Konkurencja MW - 100 m ratowanie manekina z pasem (M, JM, J) z podziałem na kobiety i mężczyzn 
• Dekoracja dziewcząt i chłopców za konkurencje MP - 50m ratowanie manekina z pasem (MM 9, 10, 11) 
• Konkurencja MP - 50 m super ratownik  (MM 9, 10, 11) z podziałem na dziewczęta i chłopców  
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE – ok. godz. 18.00 
Defilada kończąca zawody oraz dekoracje: 
• Dekoracja kobiet i mężczyzn za konkurencje MW - 100m ratowanie manekina  z pasem (M, JM, J) 
• Dekoracja dziewcząt i chłopców za konkurencje MP - 50m super ratownik (MM 9, 10, 11) 
• Dekoracja kobiet i mężczyzn za konkurencje MW – klasyfikacja indywidualna generalna (M, JM, J) 
• Dekoracja dziewcząt i chłopców za konkurencje MP - klasyfikacja indywidualna generalna (MM 9, 10, 11) 
• Dekoracja dziewcząt i chłopców za konkurencje MP - klasyfikacja drużynowa generalna (MM 9, 10, 11)      
 

X. Nagrody  

Klasyfikacja indywidualna Mistrzostw Polski: 

• Trzech najlepszych zawodników w każdej konkurencji Mistrzostw Polski otrzymuje medale według 
zajętych miejsc z podziałem na dziewczęta i chłopców oraz z podziałem na kategorie: 
MM 9, MM 10, MM 11. 

• Trzech najlepszy zawodników w klasyfikacji generalnej indywidualnej Mistrzostw Polski otrzymuje 
pamiątkowe puchary lub statuetki wg sumy zdobytych punktów wielobojowych 
z podziałem na dziewczęta i chłopców oraz z podziałem na kategorie: 
MM 9, MM 10, MM 11. 

Klasyfikacja sztafetowa Mistrzostw Polski: 

• Trzy najlepsze drużyny sztafetowe mix. w kategorii MM 9, MM 10, MM 11, otrzymają  puchary lub statuetki. 

 

Klasyfikacja drużynowa Mistrzostw Polski: 

• Trzy najlepsze drużyny dziewcząt, otrzymają  puchary  według sumy punktów wielobojowych klasyfikacji 
generalnej indywidualnej dziewcząt  – 6 dziewcząt (po 2 dziewcząt   z kategorii MM9, MM10, MM11). 

• Trzy najlepsze drużyny chłopców, otrzymają  puchary  według sumy punktów wielobojowych klasyfikacji 
generalnej indywidualnej chłopców – 6 chłopców (po 2 chłopców   z kategorii MM9, MM10, MM11). 

 

 



Klasyfikacja drużynowa generalna Mistrzostw Polski: 

• Trzy najlepsze drużyny otrzymają  puchary  według sumy punktów wielobojowych (klasyfikacji generalnej 
indywidualnej dziewcząt  – 6 dziewcząt + klasyfikacji generalnej indywidualnej – 6 chłopców + drużyny 
sztafetowe mix. w kategorii MM 9, MM 10, MM 11 - po jednej)  

Klasyfikacja indywidualna Mistrzostw Województwa Łódzkiego: 

• Trzech najlepszych zawodników w każdej konkurencji Mistrzostw Województwa otrzymuje 
medale według zajętych miejsc z podziałem na kobiety i mężczyzn oraz z 
podziałem na kategorie: M, JM, J. 

• Trzech Najlepszy zawodnik w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Województwa otrzymuje 
pamiątkowe puchary lub statuetki wg sumy zdobytych punktów wielobojowych 
z podziałem na kobiety i mężczyzn oraz kategorie M, JM, J. 

 

XI. Zgłoszenia do zawodów  

• Zgłoszenie  należy przesłać w postaci pliku lenex (*lxf) na adres: bojard@poczta.onet.pl 
• 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 28.11.2023r. 
• Korekt w zgłoszeniu , bez ponoszenia kosztów należy dokonać najpóźniej do 30.11.2023r. 

 
UWAGA!!! - aby zachować atrakcyjność serii zaleca się dokładne przygotowanie 
zgłoszenia i wpisanie aktualnych czasów zawodników. 

 

Zasady finansowania: 
• Opłata startowa dla uczestników Mistrzostw Polski  wynosi 80 zł od zawodnika; 

• Opłata startowa dla uczestników Mistrzostw Województwa Łódzkiego  wynosi 40 zł od zawodnika; 
• wpłatę należy dokonać na konto  WOPR Oddział w Skierniewicach - Bank  Pekao S.A. I Oddział w 
Skierniewicach  nr rachunku bankowego: 24 1240 3321 1111 0010 4863 7872 
w tytule należy wpisać  „opłata startowa Mistrzostwa Polski Skierniewice, klub oraz ilość zgłoszonych 
zawodników” lub „opłata startowa Mistrzostwa Województwa Skierniewice, klub oraz ilość zgłoszonych 
zawodników”. Wpłatę należy dokonać nie później niż  do 01.12.2022. 
• dane do faktury prosimy przesłać na adres: woprskierniewice@interia.pl  wraz z potwierdzeniem opłaty 
startowej w terminie do 01.12.2022. 
 

XII. Przepisy techniczne: 

1. Pływalnia o długości 25 m, 6– torów, temperatura wody 26-28°C, głębokość od 147 do 197 cm   

2. pomiar czasu – elektroniczny, 

3. Organizator zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji informacji podanych w komunikacie.  

4. Sprzęt sportowy do konkurencji zapewniają organizatorzy   

5. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać swoje płetwy 

6. Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ILSF,  postanowieniami  Regulaminu Mistrzostw Polski, Grand 
Prix Polski w Ratownictwie Wodnym 2022 poza kwestiami określonymi  w komunikacie zawodów  i 
załącznika dotyczącego opisu konkurencji   MISTRZOSTW POLSKI - MŁODZIK MŁODSZY 9 LAT, 10 LAT, 11 
LAT  (MM 9, 10, 11). 

 
XIII.  Przetwarzanie danych osobowych:  
WOPR Oddział w Skierniewicach ul. B. Prusa 6a, 96-100 Skierniewice, jako Organizator zawodów, będzie 
przetwarzał dane osobowe zawarte w formularzach zgłoszeniowych i wynikach zawodów wyłącznie w celu 
organizacji i przeprowadzenia  zawodów. Dane osobowe uczestników, w tym zdjęcia i filmy, a w szczególności 
osób nagrodzonych w zawodach w zakresie ich imienia, nazwiska, nazwy miejscowości, jednostki WOPR 
drużyny, klubu który  reprezentują, zdjęć i filmów mogą być publikowane na stronach internetowych 
wskazanych przez Organizatora zawodów, w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej 
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i Urzędu Miasta Skierniewice. 
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Uczestnik dokonując zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie, przez WOPR Oddział w Skierniewicach, jego 
danych osobowych w celach określonych powyżej a 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 organizowanych zawodów. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak udział w zawodach nie jest możliwy bez ich weryfikacji i możliwości przetwarzania w 
celach podanych powyżej. Dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom w myśl art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) i będą chronione przed 
nieuprawnionym dostępem osób trzecich.  

Uczestnicy, których dane dotyczą, mają prawo wglądu w swoje dane, prawo do uzupełniania ich i 
poprawiania.   

 XIV. Postanowienia Końcowe 
1. W sprawach nie objętych regulaminem  oraz w sprawie protestów dotyczących zawodów decyduje 

Komisja Odwoławcza w skład której wchodzą (Sędzia Główny i dwóch jego zastępców po konsultacjach z 
Organizatorem zawodów).  

2. Zawodnicy zgłoszeni do konkurencji ,którzy nie stawią się na starcie ponoszą karę regulaminową 50zł, 
płatną na podstawie wystawionej faktury na konto organizatora w terminie do 21 dni od zakończenia 
zawodów. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia wszystkich drużyn z uwagi na ograniczona liczbę miejsc 
(decyduje kolejność zgłoszeń).  

5. Uwaga - parking przy pływalni jest płatny 3 zł za godzinę.  

6. Klucze do szafek w szatni  na pływalni pobiera i zdaje Opiekun drużyny. Opłata za zgubienie kluczyka 
wynosi 100 zł.  

7. Tor 1 i 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody. Skoki do wody w 
innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.  

8. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.  

9.  Za dyscyplinę zawodników podczas trwania zawodów  odpowiedzialni są trenerzy/rodzice/opiekunowie 
ekip.  

10. Podczas rozgrzewki trener/opiekun zobowiązany jest przebywać na hali basenowej i sprawować 
bezpośredni nadzór nad zawodnikami swojej drużyny którzy są w wodzie. 

11. Wokół niecek basenowych dużego i małego basenu mogą przebywać tylko zawodnicy startujący w 
danej konkurencji oraz trenerzy.  

12. Miejscem oczekiwania na start będzie  wyznaczona strefa na hala basenowej znajdująca się przy 
trybunach.  

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki.  

14. Dekoracje  zwycięzców odbędzie się podczas defilady kończącej zawody.  

15. Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu  

 

Propozycje zakwaterowania: 

1. Hotel Start -(46) 833 27 50, adres: ul.  Pomologiczna 8, 96-100 Skierniewice  
2. Hotel Dworek - (46) 832 58 82, adres: ul. Piłsudskiego 24 96-100 Skierniewice 

 

Załączniki:  

OPIS KONKURENCJI MISTRZOSTW POLSKI - MŁODZIK MŁODSZY 9 LAT, 10 LAT, 11 LAT  (MM 9, 10, 11)  
 

Dodatkowe informacje:  Bernard Motylewski, tel. 601 205 106, woprskierniewice@interia.pl 
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