
 

INFORMATOR 
 

 

 



 

 

 

SZCZECINECKI MARATON PŁYWACKI 

O PUCHAR BURMISTRZA 

JERZEGO HARDIE-DOUGLASA 

 

Organizator: AQUA-TUR Sp. z o.o. 

Partnerzy: SzLOT, WOPR 

Data i miejsce zawodów: sobota 23.08.2014r. godz. 12.00  

Start/meta: jezioro Trzesiecko, plaża Wojskowa ul. Kilińskiego 

(Jeśli warunki atmosferyczne nie pozwolą, zawody odbędą się w niedzielę 24.08.2014r.) 

 



 

 

 

PROGRAM IMPREZY 

 

UROCZYSTE OTWARCIE ZAWODÓW:      start 12:00 

 

Konkurencje: 

1. Dystans 100 m dzieci (poniżej 13 roku życia)    start 12:15 

za pisemną zgodą rodziców, podpisaną w obecności Kierownika Zawodów 

 

2. 200 m młodzież (14-17 lat)      start 12:30 

do 16 roku życia za pisemną zgodą rodziców, podpisaną w obecności Kierownika Zawodów 

 

3. 1 km MASTERS 

Grupa młodzieżowa 18-24 lat      start 13:00 

Grupa A-25-44 lat       start 12:55 

Grupa B-45-64 lat       start 12:50 

Grupa C-65 lat i starsi       start 12:45 

 

4. 2 km OPEN „O PUCHAR BURMISTRZA”    start 13:30 

 

5. Gry i zabawy dla dzieci i dorosłych     start 14:00 

- przeciąganie liny w wodzie (dzieci do 13 lat) 

- slalom kajakowy (rodzic z dzieckiem) 

- holowanie dziecka za pomocą „makaronu” 

- bieg z dzieckiem tyłem 

i inne. 

 

 



 

 

 

6. Dekoracje 

- konkurencja 1        start 13:05 

- konkurencja 2        start 13:05 

- konkurencja 3        start 13:45 

- konkurencja 4        start 14:45 

 

 

____________________________________________________ 

PODCZAS IMPREZY ZAPISZESZ 

SWOJE DZIECKO NA 

NOWY SEZON ZAJĘĆ 

NAUKI PŁYWANIA Z AQUA-TUREM! 

 

Zapytaj o szczegóły, sprawdź naszych instruktorów i wypełnij ankietę! 

 

 

 



 

 

 

OPŁATY, NAGRODY, ZAPISY 

 

NAGRODY: 

- puchar Burmistrza w konkurencji OPEN 

- za zajęcie I-III miejsca medal (w konkurencjach nr 1-4) 

- w konkurencji nr 5 upominki 

- najmłodszy i najstarszy zawodnik otrzymuje upominek 

- wszyscy otrzymują dyplom 

- nagrody niespodzianki` 

 

OPŁATY:  

- konkurencja nr 1 - 5 zł 

- konkurencja nr 2 - 10 zł 

- konkurencja nr 3 - 20 zł 

- konkurencja nr 4 - 20 zł 

- zawodnicy powyżej 65 roku życia są zwolnieni z opłaty 

- po 21.08.2014r. opłata wzrasta o 100% (zawodnicy powyżej 65 roku życia - 10zł) 

Opłatę startową (wpisowe) uiszczamy w kasie Basenu Miejskiego, Szczecinek ul. Szczecińska 2. 

 

ZAPISY: 

- bezpośrednio na pływalni AQUA-TUR 

- telefonicznie, pod numerem 94-372-96-28 

- mailowo b.bracka@sport.szczecinek.pl (podaj wszelkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym) 

do 21.08.2014r. 

- osobiście w dniu zawodów (max 30 minut przed startem) 

 

 



 

 

 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

1. Zbiórka wszystkich uczestników zawodów na plaży o godzinie 12:00. 

2. Pływamy w stroju pływackim - bez pianki. 

3. Wszyscy zawodnicy muszą złożyć na miejscu pisemne oświadczenie, potwierdzając dobry stan 

zdrowia i start w zawodach na własną odpowiedzialność. 

4. Rodzice dzieci do lat 16 podpisują oświadczenie w obecności Kierownika Zawodów, potwierdzając 

zgodę na start swego dziecka na własną odpowiedzialność. 

5. Organizator w zależności od liczby zgłoszonych zawodników może zmienić kolejność startów, 

godziny ich rozpoczęcia oraz dekoracji. 

6. Wszelkie sprawy sporne ostatecznie rozstrzyga Organizator. 

7. Strona internetowa Organizatora: www.SPORT.SZCZECINEK.pl. 

 

SPONSORZY 

 

PARTNERZY 

 

 



 

 

 

MAPKA 

 


