
REGULAMIN VI 24 GODZINNEGO MARATONU PŁYWACKIEGO 

1. Maraton odbędzie się w Łomży w Parku Wodnym, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15  

w dniach 16-17.03.2019 w godzinach od 12:00 w sobotę do 12:00 w niedzielę. 

2. Pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby, które wcześniej wpisały się na listę startową 

dostępną w kasie Parku Wodnego. Osoby, które zgłoszą się w dniu imprezy, będą mogły 

wziąć udział w imprezie w miarę wolnych miejsc na torach, po uzyskaniu zgody Sędziego 

Głównego. 

3. Warunkiem uczestnictwa w 24-Godzinnym Maratonie Pływackim osób pełnoletnich jest 

wypełnienie deklaracji uczestnictwa dostępnej w recepcji Parku Wodnego i dostarczenie jej 

do dnia 11 marca 2019 roku do recepcji Parku Wodnego. 

4. Osoby w wieku poniżej 18 lat biorące udział indywidualnie w Maratonie muszą wypełnić 

deklarację uczestnictwa dostępną w recepcji Parku Wodnego i dostarczyć ją do dnia  

11 marca 2019 roku do recepcji Parku Wodnego. 

5. Szkoły, przedszkola, szkółki pływackie i grupy zorganizowane muszą wypełnić deklarację 

uczestnictwa wraz z kartą zgłoszeniową dostępną również w recepcji Parku Wodnego  

i dostarczyć ją do dnia 11 marca 2019 roku do recepcji Parku Wodnego. 

6. Karty startowe będą wydawane wszystkim uczestnikom dopiero po złożeniu w recepcji Parku 

Wodnego deklaracji uczestnictwa. 

7. Jeden opiekun grupy wcześniej zgłoszonej do Maratonu na niecce basenu może przebywać  

z grupą do 15 osób, za którą bierze pełną odpowiedzialność, pilnując jej bezpieczeństwa  

i porządku. 

8. Organizator ogranicza maksymalna liczbę osób mogących jednocześnie pływać na torze  

do 10 osób. 

9. Organizator w czasie Maratonu zapewni środki bezpieczeństwa w postaci dodatkowych 

ratowników wodnych i medycznych. 

10. Zawodnicy zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem. 

11.  Uczestnicy pływają zgodnie z wyznaczonym harmonogramem dostępnym u Sędziego 

Głównego. 

12. Możliwe będzie przedłużenie czasu pływania pod warunkiem ustalenia tego z sędzią 

głównym zawodów lub organizatorem. 

13. Sędzia Główny jest osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg MARATONU. 

14. Uczestnicy wchodzą na pływalnie bezpłatnie w terminach ustalonych w harmonogramie. 

15. Uczestnicy MARATONU zobowiązani są do ścisłego przestrzegania regulaminu Parku 

Wodnego w Łomży. 

16. Organizator ufunduje nagrody w postaci: 

pucharów dla:  

- pierwszych trzech zawodników i pierwszych trzech zawodniczek z najlepszymi wynikami 

indywidualnymi, 

- pierwszych trzech drużyn z najlepszymi wynikami zespołowymi, 

- pierwszych trzech rodzin z najlepszymi wynikami zespołowymi, 

statuetek dla: najmłodszego zawodnika, najmłodszej zawodniczki, najstarszego zawodnika,       

najstarszej zawodniczki. 

 

Najlepsi otrzymają nagrody ufundowane przez sponsorów wydarzenia, ponadto każdy uczestnik 

otrzyma dyplom udziału w VI 24 GODZINNYM MARATONIE PŁYWACKIM W ŁOMŻY. 


