
 

 

BOLESŁAWIECKA SETKA PŁYWACKA 

 Memoriał Bolesława Mareckiego 
 

                                                  REGULAMIN 
 
 
Cel:   1. Popularyzacja  i  upowszechnianie  pływania  jako jednej z form aktywności  ruchowej 

2. Promocja zdrowego stylu życia 
3. Promocja Bolesławca jako miasta wspierającego sport i rekreację 

 
Organizator:   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu,  

www.mosir.boleslawiec.pl 
Kryta Pływalnia Sportowo - Rekreacyjna w Bolesławcu Sp. z o.o.,  
 www.boleslawiec.eu/orka 

    
 
Biuro   Imprezy MOSiR Bolesławiec 
organizacyjne:          ul. Spółdzielcza 2, tel. 732 38 86, e-mail: zawody@mosir.boleslawiec.pl 
  
Termin:                        08.05.2016 r.,  godz. 10.00 
     
Miejsce:    Bolesławiecki Park Wodny „ORKA” w Bolesławcu, pl. ks. Jerzego Popiełuszki 1 
 
Patronat   Piotr Roman  - Prezydent Miasta Bolesławiec 
honorowy: 
 
Uczestnictwo: 1. W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy zgłaszający się zawodnicy, bez względu na 

wiek i płeć,  miejsce zamieszkania, zarówno amatorzy,  jak i zawodnicy posiadający 
licencje sportowe, 
2. Osoby niepełnoletnie startują wyłącznie za pisemną zgodą rodziców / opiekunów. 
3. O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia, a o pełnoletniości 
zawodnika data urodzenia. 

 
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 05.05.2016 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 

  
Szczegółowy komunikat startów podany zostanie po zamknięciu list startowych. 
 
 
 

 



Dystans :  Dystans:  100 m  
Styl:   - motylkowy 

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

 
Kategorie wiekowe:  

K1, M1 2007 r. i młodsi - do 9 lat K4, M4 2000 – 1987 - 16 - 29 lat 
K2, M2 2006 – 2004 - 10 - 12 lat K5, M5 1986 – 1967 - 30 - 49 lat 
K3, M3 2003 – 2001 - 13 - 15 lat K6, M6 1966  i  starsi - 50 lat  i starsi 

 
Klasyfikacja i  100 m stylami 
nagrody :           -      w kategoriach wiekowych w poszczególnych stylach: 
      miejsca od I do III – dyplomy,   

- klasyfikacja ogólna w kategoriach wiekowych K1, M1, K2, M2, K3, M3,  
miejsca od I do III –  puchary, dyplomy,  

- klasyfikacja ogólna kobiet ( K4-K6) i mężczyzn ( M4 – M6):  
miejsca od I do III – puchary, dyplomy,  

    bieg memoriałowy 
   -      w kategoriach wiekowych: 
      miejsca od I do III – dyplomy, nagrody rzeczowe   
   - klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn 
    miejsca od I do III – puchary dyplomy,   
 
    Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród dodatkowych. 
      
Finansowanie:  Impreza finansowana ze środków: 

-  Gminy Miejskiej  Bolesławiec, 
-  sponsorów, 
-  środków  własnych organizatorów. 

    
Inne postanowienia: -  obowiązują przepisy PZP, regulamin zawodów i obiektu,  
   -  zawody rozgrywane są seriami, na czas, 
   -  pomiar czasu: ręczny 

-  sprawy sporne rozstrzyga sędzia zawodów i organizator, 
-  interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatora zawodów, 
-  organizator zastrzega sobie prawo zmian regulaminu, 
-  każdy z uczestników zawodów zobowiązany jest do zapoznania się z treścią   

                                          niniejszego regulaminu,  
-  organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne powstałe  
   w trakcie trwania imprezy 


