
REGULAMIN
„V BUSKI MARATON PŁYWACKI”

1. Termin i miejsce zawodów
Termin: 11.11.2021 r. (czwartek)
Miejsce: Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju, ul. Grotta 3a,
28-100 Busko-Zdrój.

2. Organizator
Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, zwany w dalszej części BOSIR
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „UNIA” Busko-Zdrój

3. Patronat zawodów
Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemar Sikora

4. Biuro Zawodów
Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju, ul. Grotta 3a, 28-100
Busko-Zdrój

5. Uczestnictwo w zawodach
• Udział w maratonie jest dobrowolny oraz bezpłatny.
• Zgłaszający się zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność 

rozumiejąc, iż udział w maratonie wiąże się z intensywnym wysiłkiem 
fizycznym. Podpisując wymagane oświadczenia zawodnik potwierdza, że 
stan jego zdrowia umożliwia mu start w maratonie.

• Oświadczenia, o których mowa stanowią odpowiednio załącznik nr 1 oraz 
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. W przypadku uczestników 
niepełnoletnich stosowne oświadczenia wypełniają rodzice bądź opiekunowie
prawni. Oświadczenia, o których mowa stanowią odpowiednio załącznik nr 3 
oraz załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.

• Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w maratonie jest wypełnienie obu
oświadczeń. Wzór oświadczeń dostępny jest na Pływalni Miejskiej im. 
Stefana Komendy w Busku-Zdroju przy ul. Grotta 3a, codziennie w 
godzinach 900-2100.

• Oświadczenie można również pobrać ze strony www.bosir.busko.pl, wypełnić
i złożyć w kasie pływalni.

• Aby wziąć udział w maratonie oświadczenia muszą zostać złożone 
najpóźniej do dnia 08.11.2020r. do godziny 2000.

6. Kategorie wiekowe
Zawody rozgrywane będą w następujących kategoriach wiekowych:



• do 10 lat
• 11-15 lat z podziałem na płeć
• 16-35 lat z podziałem na płeć
• powyżej 35 lat

7. Harmonogram zawodów
900 – 955 - zbiórka zawodników na plaży basenu i przydzielenie torów
1000 - start do maratonu
1600 - zakończenie maratonu
1615 - ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców

8. Przepisy techniczne
• BOSIR zapewnia w trakcie maratonu pełną obsługę ratowników wodnych.
• Zawodników podczas zawodów sędziuje 6 sędziów torowych wyznaczonych 

przez Sędziego Głównego.
• Zawodnik otrzymuje numer startowy i zostaje przypisany do jednego z 6 

torów. Po starcie zawodnik płynie na przydzielonym torze, po przepłynięciu 
całej długość basenu (25m) dokonuje nawrotu i płynie następną długość 
basenu, itd.

• Aby długość basenu została zaliczona przez sędziego toru każdy zawodnik 
przy nawrocie musi dotknąć murka wyznaczającego koniec basenu.

• Każdy zawodnik maratonu może skorzystać z max. 7 przerw w pływaniu na 
posiłki regeneracyjne, które każdorazowo musi zgłosić u sędziego toru.

• Każdorazowy powrót do pływania po przerwie regeneracyjnej, zawodnik musi
zgłosić u sędziego toru.

• Zwycięzcą w poszczególnych kategoriach zostaje zawodnik, który w ciągu 
trwania maratonu przepłynie łącznie najdłuższą odległość.

9. Nagrody
W każdej kategorii wiekowej trzech najlepszych zawodników otrzyma medale oraz
nagrody rzeczowe.
Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom.

10. Postanowienia końcowe
• Koszty przeprowadzenia maratonu pokrywają organizatorzy.
• Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie 

ponosi odpowiedzialności.
• Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada.
• W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.
• Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej 

interpretacji niniejszego regulaminu.
• Podczas „V Buskiego Maratonu Pływackiego” wszystkich zawodników 

obowiązuje również Regulamin Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w 
Busku-Zdroju.


