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Euroregionalne Zawody Pływackie 
sport elementem budowy tożsamości transgranicznej 

 
Impreza realizowana w ramach projektu nr 0907.02.J2.2.081113.1.10  pn. Euroregionalne Zawody Pływackie - sport 

elementem budowy tożsamości transgranicznej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa 

 

R E G U L A M I N 
 

1. Cel: 1.Rozwój i zwiększenie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach 
granicy,    a w szczególności współpracy transgranicznej pomiędzy polskimi i 
niemieckimi podmiotami prowadzącymi działalność związaną z szeroko rozumianą 
kulturą fizyczną,  w tym klubami sportowymi i organizacjami zajmującymi się 
organizacją czasu wolnego oraz wypoczynkiem, w celu stworzenia podstaw do 
trwałej i wielowymiarowej współpracy euroregionalnej. 
2.Pobudzenie aktywności i integracja środowisk sportowych - organizacja 
wspólnych imprez sportowych i rekreacyjnych. 
3. Promocja współpracy transgranicznej, pływania jako jednej z podstawowych 
form aktywności ruchowej oraz  partnerów projektu. 

 
2. Data i miejsce: 25-27.04.2014 r. 
   Bolesławiec 

Kryta Pływalnia Sportowo - Rekreacyjna w Bolesławcu Sp. z o.o.,  
 
3. Organizator:  Gmina Miejska Bolesławiec 

59-700 Bolesławiec, ul. Rynek 41 – Ratusz, www. um.boleslawiec.pl 
 

Współorganizator:  
Römisch-Katholische Pfarrei Mariä Himmelfahrt 
02794 Leutersdorf,  Aloys-Scholze-Str. 4, www.pfarrei-leutersdorf.de 

 

   Biuro organizacyjne: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu 
59-700 Bolesławiec, ul. Spółdzielcza 2, www.mosir.boleslawiec.pl 
tel./fax  +48 75 732 3886, e-mail: imprezy@mosir.boleslawiec.pl 

 

Biuro zawodów: 
Bolesławiecki Park Wodny „ORKA pl. ks. Jerzego Popiełuszki 1 
czynne w dniu i miejscu imprezy od godz. 8.30 

 
4. Patronat  Piotr Roman   –  Prezydent Strony Polskiej ERN,  
    honorowy:         Prezydent Miasta Bolesławiec 

Zbigniew Dubiel  -   Prezes Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego   
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5. Osoby   Ryszard Niewiadomski - Sądzia Główny 
    funkcyjne:  Elżbieta Dec   - Kierownik Organizacyjny 
   Jacek Pudłowski  - Sekretarz Zawodów 
   Zbigniew Kowalczyk   - Koordynator Projektu 
 
6. Program  26.04.2014 (dzień 1), godz. 9.30 

    zawodów:  Bolesławiecka Setka Pływacka – Memoriał Bolesława M areckiego  
 

   Dystans:  100 m  
Styl:   - motylkowy 

- grzbietowy (bieg memoriałowy) 
- klasyczny  
- dowolny 
- zmienny 

    

27.04.2014 (dzień 2), godz. 9.30 

   Zawody Pływackie o Puchar Euroregionu Nysa  
 

Dystans:  400 m    (kategorie: K1,M1, K2, M2 i K6,M6) 
  800 m    (kategorie: K3, K4, K5)   

1500 m  (kategorie: M3, M4, M5)   
Styl:   dowolny 

 

   Szczegółowy harmonogram startów podany zostanie po zamknięciu list startowych. 
 
7. Uczestnictwo: 1.  W zawodach mogą uczestniczyć  wszyscy  chętni bez względu wiek, miejsce 

zamieszkania, zarówno amatorzy, jak i zawodnicy posiadający licencje sportowe.           
2. Osoby niepełnoletnie startują wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów 
3. Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak 
przeciwwskazań do udziału w zawodach. W  przypadku  braku  badań  lekarskich  
uczestnik   bierze  udział  na  własną   odpowiedzialność (dotyczy zgłoszeń 
indywidualnych). 
4. W  przypadku  zgłoszeń  grupowych  (np. klub, szkoła,) za sprawdzenie  badań  
lekarskich   odpowiedzialność ponoszą  opiekunowie / trenerzy. 
5. Uczestnik powinien posiadać aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem. 

 
8. Zgłoszenia: Zgłoszenia wyłącznie na kartach zgłoszeniowych  - do pobrania w Biurze 

Organizacyjnym:  MOSiR przy ul. Spółdzielczej 2 w Bolesławcu lub ze strony 
www.mosir.boleslawiec.pl – można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
24.04.2014 r.: 

 

1) pocztą elektroniczną na adres e-mail zawody@mosir.boleslawiec.pl ,   
Uwaga! W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia prosimy            
o kontakt telefoniczny:  (+48) 75 732 3886 lub (+48) 602 745 078 
 

2) osobiście w Biurze Organizacyjnym - Imprezy MOSiR Bolesławiec, ul. 
Spółdzielcza 2  do godz. 15.00    

 

Weryfikacja zgłoszeń: w dniu imprezy i miejscu zawodów (biuro zawodów)  do 
godz. 9.15 
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9. Opłaty  1. Udział w zawodach jest bezpłatny (nie obowiązuje opłata wpisowa) 
   2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 
 
10. Kategorie   
      wiekowe: 
 
 

O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia, a o pełnoletniości data   
urodzenia. 

 
11. Parametry  Ilość torów: 6,   długość: 25 m 
      pływalni:  Temperatura: + 29° C  
 
12. Przepisy  1. Zawody przeprowadzone zostaną seriami na czas 
      techniczne: 2. Pomiar czasu ręczny 
   3. Rozgrzewka w godzinach 9.00 – 9.25 

4. W zawodach o Puchar ERN: 
    -  zawodnik ma prawo zmienić styl w trakcie pływania, 
    -  w przypadku dużej liczby zgłoszeń dopuszcza się możliwość startu dwóch  
       osób na torze. 

 
13. Klasyfikacje: miejsca I – III  w kategoriach  wiekowych  kobiet  i  mężczyzn w poszczególnych  

stylach i dystansach  
 
14. Nagrody:  - dyplomy, puchary, medale, nagrody i upominki rzeczowe 
   - wszyscy uczestnicy otrzymują okolicznościowe pakiety startowe 
   - wśród wszystkich uczestników zawodów rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe 
   

   Organizatorzy  zastrzegają sobie prawo przyznania  nagród  dodatkowych. 
 
15. Imprezy  1. Pokaz pływania synchronicznego. 
      towarzyszące: 2. Pokaz ratownictwa WOPR. 
   3. Zawody pływania w płetwach. 
   4. Zawody w pływaniu pod wodą. 
    
16. Finansowanie: - Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

oraz budżet państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa 
- Gmina Miejska Bolesławiec 

 
17. Zakwaterowanie  Motel – Restauracja „Elf”, ul. Skalna 9 

Pokoje Gościnne MOSiR Bolesławiec, ul. Spacerowa  
wyżywienie:  Restauracja Olimpia, ul. Spacerowa 26 
 

 Rezerwacja: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu 
59-700 Bolesławiec, ul. Spółdzielcza 2, tel./fax  +48 75 732 3886,  
e-mail: imprezy@mosir.boleslawiec.pl do dnia: 24.04.2014 r. 

 
 
 
 
 
 

K1, M1 2005 r. i młodsi - do 9 lat K4, M4 1998 – 1985 - 16 - 29 lat 
K2, M2 2004 – 2002 - 10 - 12 lat K5, M5 1984 – 1965 - 30 - 49 lat 
K3, M3 2001 – 1999 - 13 - 15 lat K6, M6 1964 i  starsi - 50 lat  i starsi 
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18. Postanowienia  1. Wszystkie sprawy sporne, odwołania i protesty rozstrzyga sędzia główny               
końcowe  i organizator 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mogące się wydarzyć, w trakcie 
trwania zawodów ewentualne wypadki i straty materialne powstałe nie z winy 
organizatora. 
3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w Maratonie na własną odpowiedzialność i nie 
będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia 
zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. 
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których 
zobowiązany jest poinformować uczestników w formie komunikatów ustnych         
i pisemnych (Biuro zawodów).  
5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 
6. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 
regulaminu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


