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II MARATON PŁYWACKI w 
Wejsunach 

 

 

Cel imprezy: 

1. Popularyzacja pływania długodystansowego na wodach otwartych. 

2. Propagowanie formy aktywnego spędzania czasu oraz zdrowego trybu życia. 

3. Promowanie bezpiecznych form korzystania z wód otwartych. 

4. Promocja na arenie ogólnopolskiej wsi Wejsuny oraz miasta Ruciane-Nida. 

 

Termin i miejsce zawodów: 

• 01.08.2020 r. 

• Plaża Wiejska w Wejsunach (Jezioro Wejsunek) 

 

Organizatorzy: 

• SWIM WILD – Mieszko Palmi-Kukiełko 

• Stowarzyszenie Pływackie Masters Olsztyn 

 

Zapisy: 

1. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 25.07.2020 r. zgodnie z formularzem 

zgłoszeniowym ZAPISY 

2. Zapisy są BEZPŁATNE. Nie zwlekaj i zapisz się już teraz! 

3. Każdy uczestnik ma obowiązek stawienia się w biurze zawodów w celu 

potwierdzenia obecności, nadania numeru startowego oraz odbioru pakietu 

startowego. 

4. Osoby niepełnoletnie startują za okazaniem pisemnej zgody rodzica/opiekuna, 

którzy potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych. 

5. Zapisy wyjątkowo w dniu zawodów, tj. 01.08.2020 r. w godz. 10.00 - 11:30 

(sobota), jednak organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy 

zgłoszeń w przypadku zbyt dużej liczby osób już zapisanych.  

6. O zatwierdzeniu zapisania się do zawodów decyduje kolejność zgłoszeń – 

zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten płynie”. 

7. Biuro zawodów - Plaża Wiejska w Wejsunach, czynne w godz. 10:00-11:30. 

8. Regulamin i zapisy dostępne również na stronie: 

http://www.masters.olsztyn.pl/ 

9. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: 

  e-mail – maratonwejsuny@gmail.com lub telefonicznie +48 884 888 015. 

 

https://forms.gle/4MbLLuY2jnWXb9fK8
http://www.masters.olsztyn.pl/
mailto:maratonwejsuny@gmail.com
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Klasyfikacja, dystans i podział wyścigów: 

 

❖ 50 metrów - FLAMING RACE 

➢ DZIECI DO LAT 11 (roczniki 2009 i młodsi) 

- z podziałem na dziewczynki i chłopców 

 

 

❖ 500 metrów - FUN RACE 

➢ JUNIOR - kategoria 12 – 14 lat (roczniki 2008 do 2006) 

- z podziałem na dziewczyny i chłopców 

➢ AMATOR - kategoria 15 lat i starsi (roczniki 2005 i starsi) 

- „wyścig dla każdego” (zawodnicy niezrzeszeni w klubach pływackich) 

- z podziałem na kobiety i mężczyzn 

➢ SŁUŻBY MUNDUROWE - (Policja, Straż, Wojsko, Leśnicy)  

- z podziałem na kobiety i mężczyzn 

 

 

❖ 3000 metrów – SWIM WILD 

➢ OPEN powyżej 15 lat (r. 2005 i starsi) 

- z podziałem na kobiety i mężczyzn oraz poszczególne kategorie wiekowe  

➢ PIANKI 

-  wyłącznie z podziałem na kobiety i mężczyzn  

(bez podziału na poszczególne kategorie wiekowe) 

➢ OSOBY z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

- kobiety i mężczyźni razem oraz klasyfikacja na poszczególne kategorie 

wiekowe w OPEN 

   

 

 

Klasyfikacja wyścigu głównego OPEN 3000 m z podziałem kobiet i mężczyzn: 

• I kat. - 15 - 29 lat - K i M 

• II kat. - 30 - 39 lat - K i M 

• III kat. - 40 - 49 lat - K i M 

• IV kat. - 50 - 64 lat - K i M 

• V kat. - powyżej 65 lat - K i M 
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Nagrody: 

 

 DYPLOMY  

 MEDALE  

 PUCHARY 

 GADŻETY 

 VOUCHERY 

 

➢ Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma:  

 

→ DYPLOM 

→ MEDAL 

 

➢ Na każdym dystansie w klasyfikacji kobiet i mężczyzn: 

➔ za miejsca 1-3 - PUCHARY 

 

• 50m - DZIECI DO LAT 11 

• 500m – JUNIOR, AMATOR i SŁUŻBY MUNDUROWE 

• 3000m* -  OPEN oraz zgodnie z podziałem na kategorie wiekowe oraz 

PIANKI i NIEPEŁNOSPRAWNI 

 

*Na dystansie głównym 3000m - PIANKI - osoby startujące w piankach nie podlegają 

klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych  

(jedynie klasyfikacja OPEN w PIANKACH z podziałem na kobiety i mężczyzn) 
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Harmonogram imprezy: 

 

▪ 10:00 - 11.30 - czynne biuro zawodów  

▪ 12.00 - FLAMING RACE - start 50m w konkurencji DZIECI DO LAT 11 

▪ 12.15 - dekoracja wyścigu 50m 

▪ 12.45 – FUN RACE - start 500m w konkurencjach JUNIOR, AMATOR oraz 

SŁUŻBY MUNDUROWE 

▪ 13.30 - dekoracja 500m w konkurencjach JUNIOR, AMATOR, SŁUŻBY 

MUNDUROWE 

▪ 14.00 - SWIM WILD - start 3000m w konkurencjach OPEN, 

NIEPEŁNOSPRAWNI, PIANKI 

▪ 15.30 - regulaminowe zakończenie wyścigu w konkurencji OPEN (1,5h) 

▪ 15.45 - dekoracja 3000m 

▪ 16.30 - zakończenie imprezy 

 

 

Informacje techniczne:  

1. Start odbywa się z wody. 

2. Zakończenie wyścigu jest równoznaczne z przekroczeniem linii mety.  

3. Pomiar czasu ręczny. 

4. Trasa wyścigu oznaczona będzie bojami. 

5. Trasa wyścigu będzie lewoskrętna – to oznacza że zawodnicy płynąc w 

pozycji na piersiach każdą boję omijają lewym ramieniem. 

6. Zawodnicy nie mogą korzystać z karmienia i picia podczas trwania wyścigu.   

7. Limit czasu wynosi 1,5 godziny od startu dla wyścigu głównego (3km). 

Zawodnicy znajdujący się po tym czasie w wodzie kończą udział w wyścigu i 

nie zostaną sklasyfikowani. 

8. Start w konkurencji 3000 m (3 pętle po 1000m) odbywać się będzie 

jednocześnie.  

 

Zawodnicy mają prawo:   
1. Pokryć ciało substancją zabezpieczającą przed obniżeniem temperatury w wodzie   
2. Użyć okularków, klipsów na nos i zatyczek do uszu   
3. Wezwać pomoc lub przerwać wyścig poprzez uniesienie ręki nad głowę w pozycji „ na 

plecach”   
Zawodnicy nie mogą:   

1. Korzystać w czasie wyścigu ze sprzętu ułatwiającego pływanie (płetwy, deski, łopatki itp.)   
2. Korzystać z pomocy osób niezwiązanych z wyścigiem w czasie jego trwania 

Zawodnicy uczestniczący zobowiązani są do:   
1. Okazania dowodu tożsamości przy rejestracji   
2. Podpisania własnoręcznie oświadczenia przygotowanego przez organizatora w którym 

stwierdzają swoją zdolność do udziału w zawodach oraz, że startują na własną 
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odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych pretensji ani roszczeń do organizatorów w razie 
ewentualnego uszczerbku na zdrowiu w wyniku startu w zawodach.  

3. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisane przez ustawowego pełnomocnika.  
4. Podporządkowania się decyzjom Komisji Sędziowskiej   
5. Przestrzegania regulaminu zawodów   
6. Wpisania na widocznym miejscu wskazanym przez organizatora numeru startowego 

 

Zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani na wniosek 
Sędziego Głównego. W związku z tym zabrania się:   

1. Utrudniania płynięcia innym zawodnikom poprzez zrywanie okularków, ciągnięcie, 
odpychanie, wpływanie na plecy   

2. Chodzenia po dnie poza bojami wyznaczającymi linię startu i mety   
3. Kontaktu fizycznego z łodzią zabezpieczającą 

 

Stroje pływackie : 
1. Osoby startujące w piankach stanowią oddzielną kategorię - PIANKI i nie podlegają 

klasyfikacji w poszczególnych kategoriach wiekowych.  
2. Stroje niecertyfikowane przez FINA, bez względu na temperaturę wody będą zaliczane do 

kategorii PIANEK (długie stroje, tzw. „skóry") 

 
 
 
Bezpieczeństwo:  
 

1. O bezpieczeństwo Uczestników zadbają ratownicy Mazurskiego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego. 

2. Maraton pływacki na czas zawodów jest ubezpieczony. 

3. Zawodnicy uczestniczący zobowiązani są do podpisania własnoręcznie 

oświadczenia przygotowanego przez organizatora w którym stwierdzają swoją 

zdolność do udziału w zawodach oraz, że startują na własną 

odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych pretensji ani roszczeń do 

organizatorów w razie ewentualnego uszczerbku na zdrowiu w wyniku startu w 

zawodach.  

 

 

Postanowienia końcowe: 

 

1. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator w porozumieniu z 

Sędzią Głównym zawodów. 

2. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu na 

którym odbywać się będą zawody. 

3. Uczestnicy startują tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność, a w razie 

poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć 

żadnych pretensji wobec Organizatorów. 
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Dokładna lokalizacja: 

 

✓ Plaża Wiejska w Wejsunach - ZOBACZ NA MAPIE 

 
 

 

 

 

➔  ZAPISY 

https://goo.gl/maps/pgNCvkdtGymgbQMK7
https://forms.gle/4MbLLuY2jnWXb9fK8

