
 

 



 

1. Termin, miejsce i cel Zawodów: 

1.1. Termin: 26 czerwca 2022r. 

1.2. Miejsce: Park Wodny MAMUT w Garwolinie. 

1.3. Cel Zawodów:  

1.3.1. popularyzacja pływania długodystansowego w wodach otwartych; 

1.3.2. propagowanie formy aktywnego spędzania czasu; 

1.3.3. promowanie bezpiecznych form korzystania z wód otwartych; 

1.3.4. promowanie zasad bezpiecznego organizowania wydarzeń na wolnym powietrzu, w otwartych obiektach 
sportowo-rekreacyjnych, także w warunkach zagrożenia pandemią wirusa Covid-19. 

2. Organizatorzy: 

2.1. Warsaw Masters Team; 

2.2. Fundacja Aqua-Life. 

3. Współorganizatorzy: 

3.1. Starosta Powiatu Garwolińskiego; 

3.2. Komitet Techniczny Masters przy Polskim Związku Pływackim 

3.3. Warszawsko Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki; 

3.4. Kursy WOPR Grzegorz Mieleszko; 

4. Sponsorzy:  

4.1. Beko   

4.2. Tripower; 

4.3. imdshop.pl; 

4.4. Gmina Garwolin; 

                              
 

5. Patronat medialny: 

5.1. RUNFOREST.PL; 

5.2. LIVETIMING.PL; 

6. Kierownictwo Zawodów: 

6.1. Komisja Sędziowska, wg ustaleń WMOZP; 

6.2. Kierownik Zawodów: Andrzej Skorykow; 

6.3. Przewodniczący Komisji Odwoławczej. 

7. Informacje ogólne: 

7.1. BEKO Open Water 2022 są Zawodami pływackimi organizowanymi w akwenie otwartym. 

7.2. Zawody zostaną rozegrane w następujących konkurencjach, z minimalnym limitem wieku zawodników  
(wg. roku urodzenia): 

7.2.1. BEKO Pralka Challenge (4x300m.) – rocznik 2010 i starsi; 



 

7.2.2. 750 OW (750m.) – rocznik 2010 i starsi; 

7.2.3. 750 TRI (750m.) – rocznik 2010 i starsi; 

7.2.4. 1.500 OW (1.500m.) – rocznik 2008 i starsi; 

7.2.5. 1.500 TRI (1.500m.) – rocznik 2008 i starsi;  

7.2.6. 3.000 OW (3.000m.) – rocznik 2008 i starsi. 

7.3. Ustala się następujące kategorie wiekowe dla zawodników: 

7.3.1. „I” –  dla roczników 2010 i 2009; 

7.3.2. „II” –  dla roczników 2008 i 2007; 

7.3.3.  „III” – dla roczników 2006 i 2005; 

7.3.4. „IV” – dla roczników 2004 i 2003; 

z podziałem na kobiety (K) i mężczyzn (M); 

7.3.5. dla roczników począwszy od 2002, wg kategorii MASTERS, wg następującego schematu: 

„0” – 20 – 24 lat; „C” – 35 – 39 lat;  „F” – 50 – 54 lat;  „I”– 64 – 69lat; 
„A” – 25 – 29 lat;  „D” – 40 – 44 lat;  „G”– 55 – 59 lat;  „J” – 70 – 74 lat; 
„B” – 30 – 34 lat;  „E” – 45 – 49 lat;  „H” – 60 – 64 lat;    itd. co 5 lat.  

z podziałem na kobiety (K) i mężczyzn (M), 

7.4. Zawodnicy startujący w kategoriach od I do IV włącznie, aby być dopuszczonym do startu, muszą posiadać 
aktualną licencję zawodniczą wystawioną przez PZP albo PZTRI 

7.5. Zawodnicy mogą brać udział w maksymalnie dwóch konkurencjach, przy czym pierwszą może być BEKO Pralka 
Challenge, a drugą jedna z wymienionych w pkt od 7.2.2. do 7.2.6. Nie można łączyć startu w konkurencjach 
750 OW, 750 TRI, 1.500 OW, 1.500 TRI i 3.000 OW. 

7.6. Ze względu na bezpieczeństwo zawodników, oraz osób biorących udział w organizacji Zawodów, ze względu 
zagrożenie epidemiczne i obowiązujące przepisy, oprócz obostrzeń opisanych w dalszej części Komunikatu 
organizacyjnego (Regulaminu Zawodów), Organizator może wprowadzić limit zawodników, zależny od wy-
tycznych ustawodawcy. W przypadku wprowadzenia limitu, Organizator może zmienić zasady zgłaszania i 
udziału zawodników, ogłaszając zmiany w aktualizacji niniejszego Komunikatu.  

7.7. Udział w BEKO Pralka Challenge jest możliwy dla osób zgłoszonych do jednej z dostępnych konkurencji (750 
OW, 750 TRI, 1.500 OW, 1.500 TRI lub 3.000 OW.), z opłaconym wpisowym. W przypadku zmiany przepisów 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z epidemią wirusa COVID-19 i wprowadzeniem limi-
tów ostateczna lista zawodników dopuszczonych do Zawodów będzie ustalana w oparciu o kolejność zgło-
szeń. 

7.8. Przyjmowanie zgłoszeń następuje wyłącznie poprzez stronę internetową https://zmierzymyczas.pl/ w 
terminie do 18 czerwca 2022r., lub do wyczerpania ustalonego limitu zawodników, o ile zostanie wprowa-
dzony.  

7.9. Podzielając stanowisko Polskiego Związku Pływackiego, Organizator wyklucza możliwość przyjmowania 
zgłoszeń oraz dopuszczenia do startu zawodników z Rosji i Białorusi. 

7.10. O kolejności przyjętych zgłoszeń decyduje kolejność rejestracji na stronie internetowej https://zmierzy-
myczas.pl/ wraz z dokonaniem opłaty wpisowego online. Zgłoszenie będzie widoczne na liście startowej 
po podaniu koniecznych informacji, udzieleniu wszystkich wymaganych zgód oraz dokonaniu opłaty wpi-
sowego. Organizator nie przewiduje przyjmowania wpisowego po dacie wskazanej w pkt 7.8 lub wcześniej-
szego zamknięcia list ze względu na wprowadzenie limitu zawodników. 

8. Harmonogram Zawodów: 

09:00 otwarcie Biura Zawodów 

10:00 odprawa przed BEKO Pralka Challenge 
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10:15 – 10:45 BEKO Pralka Challenge (4x300m) 

10:55 – 11:05 BEKO Pralka Challenge – dekoracja 

11:15 odprawa przed 750 OW/750TRI i 1.500 OW/1.500 TRI 

11:15 – 11:35 750 OW/750 TRI (limit czasu: 20 min.) 

11:15 – 12:00 1500 OW/1500 TRI (limit czasu: 45 min.) 

12:05 odprawa przed 3000 OW 

12:15– 13:45 3.000 OW (limit czasu: 90 min.) 

12:30 750 OW/750 TRI/1500 OW/1500 TRI - dekoracje   

13:45 3000 OW – dekoracje, zakończenie Zawodów 

9. Zgłoszenie udziału w Zawodach: 

9.1. Zgłoszenie udziału w Zawodach wymaga zalogowania się do serwisu na stronie internetowej 
https://www.zmierzymyczas.pl/1473/ix-beko-open-water-2022-ow-bez-pianki.html; https://www.zmie-
rzymyczas.pl/1475/ix-beko-open-water-2022-tri-w-piance.html;  W przypadku zawodników poniżej 18 
roku życia, zgłoszenie do Zawodów może odbyć się po zalogowaniu się do serwisu przez rodzica/opiekuna 
prawnego. Rodzic/opiekun prawny wypełniając zgłoszenie do Zawodów, musi najpierw w zakładce „moje 
konto” dodać dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do zawodów, a następnie przejść do formularza 
zgłoszeniowego, gdzie podaje dane dziecka/dzieci zgłaszanych do Zawodów w zakładce „Moje konto”.  

9.2. W trakcie wypełnienia zgłoszenia poprzez stronę internetową https://www.zmierzymyczas.pl/1473/ix-beko-
open-water-2022-ow-bez-pianki.html; https://www.zmierzymyczas.pl/1475/ix-beko-open-water-
2022-tri-w-piance.html; zawodnik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Komunikatu 
organizacyjnego (Regulaminu Zawodów), klauzulami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz złożenie 
oświadczenia o stanie zdrowia. Wycofanie/niepotwierdzenie oświadczenia o zapoznaniu się z Komunikatem 
organizacyjnym (Regulaminem Zawodów), zgód związanych z przetwarzaniem danych osobowych i/lub 
wycofanie/niepotwierdzenie swojego stanu zdrowia uniemożliwia rejestrację i udział w Zawodach.  W 
przypadku zgłoszenia zawodnika w wieku od 12 do 19 lat, dodatkowo wymagane jest posiadanie aktualnej 
licencji PZP lub zawodniczej PZTRI (do wglądu); dla zawodników poniżej 18 lat dodatkowo wymagane jest 
złożenie w Biurze Zawodów pisemnej zgody na udział w Zawodach popisanej przez rodziców/prawnych 
opiekunów. Brak któregokolwiek dokumentu dodatkowego uniemożliwia udział zawodnika w Zawodach. 

9.3. W przypadku zgłoszenia zawodnika do zawodów w kategoriach MASTERS, posiadanie aktualnej licencji PZP 
lub zawodniczej licencji PZTRI nie jest obowiązkowe; nie jest także obowiązkowe podanie numeru licencji w 
zgłoszeniu.  

9.4. Ponadto zawodnik zobowiązany jest do: 

9.4.1. przestrzegania postanowień Komunikatu organizacyjnego (Regulaminu Zawodów); 

9.4.2. okazania dowodu tożsamości przy potwierdzeniu udziału w Biurze Zawodów; 

9.4.3. podporządkowania się poleceniom Komisji Sędziowskiej i/lub Kierownika Zawodów; 

9.4.4. oznaczenia ciała numerem startowym w miejscu wskazanym przez Organizatora (czarnym markerem). 

Przepisy techniczne: 
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9.5. Start i meta: 

9.5.1. start do wszystkich konkurencji odbywa się z wody, na linii między bojami kierunkowymi; 

9.5.2. metę stanowi bramka z napisem „meta”. 

9.6. Trasy wszystkich konkurencji oznaczone jest bojami tworzącymi trójkąt i są prawoskrętne (zawodnik jest 
zobowiązany ominąć każdą boję prawym ramieniem). 

9.7. Szczegóły dotyczące poszczególnych konkurencji zostaną przekazane zawodnikom podczas odpraw zorgani-
zowanych przed rozpoczęciem każdej z nich. 

9.8. Pomiar czasu: elektroniczny; 

9.9. Ustala się limity czasu na pokonanie trasy poszczególnych konkurencji:  

9.9.1. BEKO Pralka Challenge: limit czasu uprawniający do udziału w kolejnym etapie zmniejsza się w każdej 
rundzie; na 2 etap: 6:00 min.; na 3 etap: 5:30 min.; na 4 etap: 5:00 min; finał: 4:30 min,  

przekroczenie limitu czasu ustalonego dla rundy powoduje niedopuszczenie zawodnika do następnego 
etapu; 

9.9.2. 750 OW/750 TRI: 20 min.;  

9.9.3. 1.500 OW/1.500 TRI: 45 min.;  

9.9.4. 3.000 OW: 90 min.;  

po przekroczeniu limitu czasu, zawodnik jest kierowany bezpośrednio do mety, a jego wynik nie będzie 
brany pod uwagę w zestawieniu końcowym; 

9.10. Zaleca się zachowanie minimum 0,5 metrowej odległości od innego zawodnika podczas jego wyprzedzania 
w trakcie Zawodów. 

9.11. W każdym czasie podczas Zawodów, zawodnik ma prawo wezwać pomoc i/lub przerwać swój udział poprzez 
podniesienie ręki w pozycji „na plecach”. 

9.12. Zezwala się zawodnikom na: 

9.12.1. używanie okularków pływackich, klipsów na nos i zatyczek do uszu; 

9.12.2. pokrycie ciała substancją zabezpieczającą przed obniżeniem temperatury w wodzie; 

9.13. Zabrania się zawodnikom w trakcie Zawodów: 

9.13.1. utrudniania pływania innym zawodnikom: zrywania okularków, ciągnięcia, odpychania, napływania 
itp., 

9.13.2. chodzenia po dnie poza bojami wyznaczającymi linię startu i mety; 

9.13.3. kontaktu fizycznego z łodzią zabezpieczającą; 

9.13.4. używania pianek neoprenowych, za wyjątkiem konkurencji 750 TRI/1.500 TRI;  

9.13.5. korzystania ze sprzętu ułatwiającego pływanie; 

9.13.6. korzystania z pomocy osób trzecich; 

9.13.7. korzystania z posiłków i napojów w jakiejkolwiek formie; 

10. Wyniki Zawodów, nagrody: 

10.1. Wyniki osiągnięte przez wszystkich zawodników w poszczególnych konkurencjach zostaną podzielone wg 
klasyfikacji OPEN (z podziałem na kobiety [K] i mężczyzn [M]) oraz wg kategorii wiekowych (z podziałem na 
kobiety [K] i mężczyzn [M]). 

10.2. Dla zawodników, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca wg klasyfikacji OPEN (z podziałem na kobiety [K] i męż-
czyzn [M]),  w każdej konkurencji, Organizator przewidział nagrody, które będą wręczane podczas dekoracji. 

10.3. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca na podium w poszczególnych konkurencjach, są zobowiązani stawić się oso-
biście do dekoracji, zgodnie z komunikatami Organizatora ogłaszanymi po zakończeniu poszczególnych kon-
kurencji. 



 

10.4. Dla zawodników, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w poszczególnych konkurencjach, wg podziału na kate-
gorie wiekowe oraz kobiety [K] i mężczyzn [M], Organizator przewidział dyplomy. Dyplomy będą do odbioru 
w Biurze Zawodów. 

10.5. Organizator zastrzega sobie prawo do przygotowania dla zawodników pakietów startowych i/lub upomin-
ków dla zawodników kończących zawody. 

10.6. Ze względu na stan epidemii/zagrożenia epidemicznego oraz możliwe zmiany w przepisach, Organizator 
zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dekoracji zawodników w ograniczonym zakresie, albo do rezy-
gnacji z niej, ustalając inne zasady przekazania nagród, w zależności od regulacji prawnych obowiązujących 
w dniu Zawodów. 

11. Wpisowe, koszty organizacji Zawodów: 

11.1. Zawodnicy zgłaszający swój udział w Zawodach wpłacają wpisowe. 

11.2. Wpisowe wynosi: 

 150,00 PLN przy płatności dokonanej do dnia 15.06.2022 włącznie* 

 210,00 PLN przy płatności dokonanej od 16.06.2022 do 18.06.2022* 

* płatne wyłącznie online wraz ze zgłoszeniem, nie przewiduje się przyjmowania wpisowego podczas Zawodów. 

11.3. Wpisowe będzie płatne wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay, do którego nastąpi prze-
kierowanie ze strony https://www.zmierzymyczas.pl/1473/ix-beko-open-water-2022-ow-bez-pianki.html; 
https://www.zmierzymyczas.pl/1475/ix-beko-open-water-2022-tri-w-piance.html; – zakładka „Moje 
konto” – płatności. Opłata wpisowego następują on-line, jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa. Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych, co należy brać pod 
uwagę przy zgłoszeniu udziału w Zawodach. Za dzień zapłaty wpisowego uważa się datę wpływu środków 
pieniężnych na rachunku Organizatora. Dopiero po wpływie wpisowego na rachunek Organizatora jest przy-
znawany numer startowy i następuje zakończenie zgłoszenia. 

11.4. Wpisowe nie podlega zwrotowi, poza sytuacją, w której Zawody zostaną odwołane w związku z ogłoszonym 
stanem epidemii bez ustalenia innego terminu. W przypadku ustalenia innego terminu w ciągu 1 roku, licząc 
od dnia odwołania Zawodów, zawodnik, który wyraził zgodę na udział w Zawodach w nowym terminie, 
otrzyma na tą okoliczność voucher o wartości wpłaconego wpisowego. Zwrot wpisowego nastąpi w ciągu 180 
dni, licząc od dnia odwołania Zawodów. 

11.5. Koszty związane z organizacją Zawodów ponosi Organizator. 

12. Komisja Sędziowska. Skład Komisji Sędziowskiej ustala PZP oraz Kolegium Sędziów WMOZP. Sędziowie wyznaczeni 
do sędziowania podczas Zawodów, w celu weryfikacji prawidłowości realizacji sprawdzianu, są zobowiązani do po-
siadania aktualnej licencji sędziowskiej.  

13. Bezpieczeństwo zawodników: 

13.1. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwają ratownicy WOPR; 

13.2. Organizator zapewnia na terenie Zawodów opiekę medyczną. 

14. Zalecenia Organizatora związane ze stanem epidemii/zagrożenia epidemicznego wirusa Covid-19: 

14.1. W związku z obowiązującym na terenie Polski stanem epidemii wirusa Covid-19, bądź  zagrożenia epidemicz-
nego, w zależności od decyzji ustawodawcy obowiązującej w dniu Zawodów, Organizator zapewni dostępność 
środków do dezynfekcji rąk. 

14.2. Ponadto, Organizator zaleca zachowanie dystansu pomiędzy zawodnikami na lądzie, w trakcie przygotowań 
do Zawodów oraz po wyjściu z wody, przebrania i opuszczenia terenu Zawodów.  

14.3. Zaleca się, aby Zawodnicy poruszali się po terenie Zawodów z zachowaniem dystansu 1,5m. – 2m. oraz sto-
sowali maseczki ochronnych zakrywających usta i nos, w sytuacji, gdy utrzymanie dystansu pomiędzy zawod-
nikami i/lub przedstawicielami Organizatora nie będzie możliwe oraz korzystania ze środków dezynfekujących 
dłonie.  
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14.4. Na dzień sporządzenia Komunikatu Organizacyjnego nie przewiduje się ograniczeń w zakresie udziału publicz-
ności, jednak Organizator zaleca publiczności zachowanie dystansu 1,5m – 2m, stosowanie maseczek ochron-
nych, zakrywających usta i nos, gdy nie będzie możliwości utrzymania dystansu, a także korzystanie ze środ-
ków dezynfekujących dłonie. 

15. Specjalne obowiązki związane z stanem epidemii wirusa Covid-19: 

15.1. Jeżeli w okresie pomiędzy dniem publikacji Komunikatu Organizacyjnego, a dniem Zawodów, ustawodawca 
zaostrzy przepisy dotyczące organizacji zawodów sportowych na wolnym powietrzu, Organizator może zale-
cenia opisane w pkt 14 stosować, jako obowiązki i/lub wprowadzić nowe, nie wymienione w pkt 14, stosownie 
do przepisów obowiązujących w dniu Zawodów.  

15.2. Zawodnicy przyjmują do wiadomości, iż w przypadku wprowadzenia obowiązku określonego zachowania się, 
niestosowanie się do niego może być powodem dyskwalifikacji oraz konieczności natychmiastowego opusz-
czenie terenu Zawodów, bez umożliwienia udziału w Zawodach. 

15.3. Złagodzenie, albo zniesienie stanu epidemii wirusa COVID-19 w okresie pomiędzy dniem publikacji Komuni-
katu Organizacyjnego, a dniem Zawodów będzie skutkować pominięciem i albo ograniczeniem stosowania 
zapisów pkt 14 oraz 15.1 – 15.2, w zależności od decyzji ustawodawcy. 

16. Postanowienia końcowe:  

16.1. W sprawach nieobjętych treścią Komunikatu organizacyjnego (Regulaminem Zawodów) decyduje Komisja 
Odwoławcza. 

16.2. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, na którym odbywać się będą Za-
wody, poza depozytem znajdującym się w miejscu wskazanym przez Organizatora.  

16.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zawodów bez podania powodów, przed ich rozpoczęciem, 
albo z powodów określonych w pkt 16.5. 

16.4. Wypełnienie elektronicznego zgłoszenia, potwierdzenie zapoznania się z treścią dokumentów wskazanych w 
zgłoszeniu oraz uiszczenie wpisowego oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu oraz tych dokumen-
tów. 

16.5. Ze względu na stan epidemii i związane z nim ograniczenia, Zawody mogą zostać odwołane bez podania in-
nego terminu, albo z podaniem innego terminu, w przypadku jeżeli nastąpi zmiana przepisów związanych z 
obowiązujących przepisów dotyczących obowiązującego stanu epidemii.  

16.6. W przypadku ustalenia innego terminu Zawodów, w oparciu o pkt 16.5, osoby, które zgłosiły się do odwoła-
nych Zawodów będą mogły uczestniczyć w nich w nowym terminie, jeżeli wyrażą na to zgodę. Zasady Zawo-
dów w nowym terminie, w zależności od warunków epidemicznych oraz obowiązujących przepisów mogą 
odbyć się według tych samych, albo innych zasad. 


