
ZATWIERDZAM

REGULAMIN
XVI MINIMARATONU PŁYWACKIEGO o WSTĘGĘ

DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
„OKUNINKA 2019"

I. CEL MINIMARATONU: 
1. Popularyzacja pływania, 
2. Propagowanie sportu rekreacyjnego i pływackiego, 
3. Integracja funkcjonariuszy,  pracowników cywilnych,  emerytów i  rencistów Służby 

Więziennej oraz członków ich rodzin, 
4. Upowszechnianie formy aktywnego wypoczynku nad wodą wśród społeczeństwa, 
5. Wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach. 

II. ORGANIZATORZY MINIMARATONU: 
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie,  Dyrektor Zakładu Karnego we 

Włodawie, Zarząd Okręgowy NSZZF i PW w Lublinie, Zarząd Terenowy NSZZF i PW we 
Włodawie, Rada do Spraw Sportu i Turystyki  działająca przy Okręgowym Inspektoracie 
Służby Więziennej w Lublinie. 

III.TERMIN I LOKALIZACJA MINIMARATONU: 
Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 3 sierpnia 2019  r. (sobota) od godz. 9:00 

w Okunince k. Włodawy nad Jeziorem Białym przy plaży głównej (OSiR). 

IV. GODZINOWY PROGRAM MINIMARATONU:
900 – 1000 rejestracja zawodników, składanie oświadczeń, wnoszenie opłat,

1000 uroczyste otwarcie zawodów,
1030 -  1500 starty w poszczególnych kategoriach wiekowych,

1500 uroczyste zakończenie zawodów (wręczenie pucharów, dyplomów i 
pamiątek),

1600 Grill w ośrodku „CWAŁ” nad Jeziorem Białym.

V. DŁUGOŚCI TRAS I KATEGORIE WIEKOWE: 
dziewczęta: 
I – dzieci do lat 11 (urodzone od 2008 r.) – 25 m 
II – dzieci starsze 12 – 14 (urodzone w latach 2005 – 2007) – 50 m 
III – młodzież 15 – 18 lat (urodzone w latach 2004–  2001) – 100 m 

chłopcy: 
IV – dzieci do lat 11 (urodzoni od 2008 r.) – 30 m 
V – dzieci starsze 12 – 14 lat (urodzoni w latach 2005 – 2007) – 60 m 
VI – młodzież 15 – 18 lat (urodzoni w latach 2004–  2001) – 150 m 
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VII – kobiety – 1.000 m: 
a) 19 – 35 lat (urodzone w latach 2000 –  1984),
b) powyżej 35 lat (urodzone w roku 1983 i wcześniej), 
VIII – mężczyźni – 1.500 m: 
a) 19 – 35 lat (urodzeni w latach 2000 –  1984), 
b) powyżej 35 lat (urodzeni w roku 1983 i wcześniej),

VI. HARMONOGRAM STARTÓW: 
•  Start do maratonu grupy I, dystans 25 m, początek godz. 10:30 
•  Start do maratonu grupy II, dystans 50 m, początek godz. 10:45 
•  Start do maratonu grupy III, dystans 100 m, początek godz. 11:00 
•  Start do maratonu grupy IV, dystans 30 m, początek godz. 11:15 
•  Start do maratonu grupy V, dystans 60 m, początek godz. 11:30 
•  Start do maratonu grupy VI, dystans 150 m, początek godz. 11:45 
•  Start do maratonu grupy VII, dystans 1.000 m, początek godz. 12:00 
•  Start do maratonu grupy VIII, dystans 1.500 m, początek godz. 12:15 

VII. ZASADY MINIMARATONU: 
1. Obsługę  maratonu  pływackiego  oraz  utrzymanie  bezpieczeństwa  zapewniają: 

funkcjonariusze  Zakładu  Karnego  we  Włodawie,  WOPR  Chełm  oraz 
płetwonurkowie stowarzyszenia nurkowego „Hydrozagadka”. 

2. Uczestnicy zawodów zobowiązani są: 
• przedłożyć  własnoręcznie  podpisane oświadczenie  stwierdzające,  że  startują  na 

własną  odpowiedzialność  i  ponoszą  wszelkie  ryzyko  związane  z  udziałem  w 
zawodach.  Organizatorzy  zawodów  nie  ponoszą  bowiem  odpowiedzialności  za 
ewentualne  szkody  na  zdrowiu  lub  w  mieniu  uczestnika  zawodów.  Druk 
oświadczenia można uzyskać w punkcie organizacyjnym zawodów, 

• przedłożyć przed startem zaświadczenie lekarskie,
• podporządkować się decyzjom komisji sędziowskiej lub lekarskiej,
• przerwać wyścig na podstawie decyzji lekarza lub sędziego. 
3. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NW. 
4. W trakcie zawodów organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną. 
5. Uczestnicy mają zapewnione gorące posiłki i napoje. 
6. Uczestnicy, którzy nie ukończyli  18. lat zobowiązani są posiadać pisemną zgodę 

opiekunów prawnych na start w zawodach. 
7. Opiekunowie  prawni  uzyskują  i  składają  druk  oświadczenia  w  punkcie 

organizacyjnym zawodów. 
8. Uczestnik  może  we  własnym  zakresie  pokryć  powierzchnię  ciała  substancją 

zabezpieczającą  przed  obniżeniem  temperatury  ciała  w  wodzie  oraz  używać 
okularów do pływania. 

9. Podczas pływania obowiązuje czepek pływacki w jaskrawym kolorze z numerem 
startowym – zapewnia organizator. 

VIII. UCZESTNICTWO: 
W  zawodach  mogą  brać  udział  funkcjonariusze,  pracownicy  cywilni,  emeryci  i  

renciści  Służby  Więziennej  oraz  członkowie  ich  rodzin  (dzieci  i  rodzice).  Zapisy 
małoletnich odbywają się w obecności opiekuna prawnego. Potwierdzeniem możliwości 
uczestnictwa w zawodach jest okazanie legitymacji służbowej. 
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IX. ZGŁOSZENIA: 
Zgłoszenia  do  udziału  w  zawodach  należy  kierować  w  formie  elektronicznej  na 

adres e-mail:  zk_wlodawa@sw.gov.pl  do 15  lipca 2019 r.  W zgłoszeniu należy podać 
dane:  imię  i  nazwisko,  rok  urodzenia  oraz  miasto  lub  jednostkę  organizacyjną  Służby 
Więziennej. Formularz zgłoszenia można uzyskać w punkcie organizacyjnym zawodów lub 
ze strony internetowej jednostki.

Organizator nie zapewnia noclegów. Uczestnicy i ich rodziny, osoby towarzyszące, 
mają  mozliwość  zakwaterowania  w  ośrodku  "Cwał  Okuninka"  po  wczesniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym z kierownictwem ośrodka do 15 lipca 2019 r.

X. OPŁATY: 
1. Opłata startowa wynosi 50 zł od osoby (z opłaty zwolnione są dzieci i młodzież do 

lat 18),
2. Uczestnicy nieodpłatnie biorą udział w imprezie integracyjnej po zawodach, 
3. Osoby towarzyszące uczestnikom mogą wziąć udział w imprezie integracyjnej za 

odpłatnością – 70 zł.,
4. Wszystkie opłaty należy wnieść przed zawodami podczas rejestracji. 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
1. Wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowe upominki,
2. We  wszystkich  sprawach  nie  ujętych  niniejszym  regulaminem  decyduje  sędzia 

główny i organizator,
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie. 

XII. KONTAKT: 
Informacji dotyczących maratonu udzielają:

w kwestiach organizacyjnych zawodów: 
kpt. Jarosław Wólczyński
tel.: 82 572 68 53

w kwestiach dotyczących logistyki: 
st. chor. Maciej Martyniuk
tel.: 82 572 68 24 
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