
Regulamin maratonu pływackiego 
„1. Wodzisławski Ekiden Pływacki” 

Czyli pływanie w byle czym i na byle czym

1. Cel zawodoó w:

- Promowanie zdrowego stylu zżycia 
- Integracja pokolenó
- promowanie pływania i krytej pływalni Manta

2. Termin i miejsce zawodoó w: 
- 8 czerwiec 2018r. Godz. 17:00 kryta pływalnia Manta

2. Organizatorzy : 
- MOSiR „Centrum” Wodzisław SŚ ląski

3. Wspoó łorganizatorzy : 
- Miasto Wodzisław SŚ ląskiego

4. Uczestnicy:

1. tor – samorządowcy
2. tor – weterani
3. tor – dzieci
4. tor – studenci i młodziezż
5. tor – przedsiębiorcy 

5. Program imprezy
- 16:30 meldunek w biurze zawodoó w
- 17:00 Otwarcie imprezy przez prezydenta Miasta
- 17:10 – start sztafety
- około 21:00 zakonó czenie i wręczenie nagroó d

6. Zasady finansowania:

- Koszty imprezy pokrywa organizator 
- Udział w zawodach jest bezpłatny i dobrowolny



7. Zgłoszenia do zawodoó w: 
Zapisy odbywają się drogą elektroniczną: sport@mosir.wodzislaw-slaski.pl
lub pod nr telefonu: 505 401 885. 

Kazżda grupa jest zobowiązana do wyznaczenia kapitana druzżyny ktoó ry 
zgłaszając zespoó ł odpowiada za jego przybycie w dniu imprezy i jest w 
stałym kontakcie z organizatorami.  

8. Do usprawnienia przebiegu EKIDEN przewiduje się następujący przebieg
pokonania dystansu: 
- startujący dobrani wczesóniej w 10-20 osobowe zespoły mają za zadanie 
przepłynącó dystans 84000m czyli 336 długosóci basenu
-  startujący między osoba ustalają kolejnosócó oraz dystans, przy czym kazżdy
musi przepłynącó w sumie minimum 100 m. 
- kazżdy uczestnik mozże jednorazowo przepłynącó dystans  50m po czym 
musi nastąpicó zmiana;
-startujący kazżde 50 m rozpoczynają skokiem startowym , dopuszcza się 
start z wody. 

9. W czasie EKIDENu na basenie przebywa jednoczesónie 5 grup, ktoó re 
płyną swoó j dystans w tym samym czasie do 42 kilometra, ostatnie 
uroczyste przepłynięcie 195 m odbywa się na 1 torze wtedy, kiedy 
wszystkie zespoły ukonó czą swoó j dystans ( dystans zakonó czenia 
maratonu jest duzżym wyroó zżnieniem i płynie go grupa lub jakasó  jedna osoba
VIP) 

10. Przy kazżdym torze czuwa dwoó ch sędzioó w. Jeden ktoó ry 
kontroluje zmiany miedzy zawodnikami w poszczegoó lnej grupie; dba o to 
aby przez cały czas ktosó  płynął na torze, sumuje pokonany dystans; 
nadzoruję zmianę miedzy grupami na swoim torze. Drugi zapisuje 
pokonane odległosóci. 

12. Roó wnoczesónie startuje 5 zespołoó w pokonujących dystans 8400m

13. Ostatnia ekipa ( wyroó zżnienie, mozże to bycó jedna osoba)
pokonuje jedynie odległosócó 195m 

14. W przypadku niestawienia się zespołu w komplecie po
zostali członkowie zespołu  zobowiązani są przepłynącó pełen dystans 
wyznaczony  przez organizatoroó w (8400 m)



15. Oficjalny czas przepłyniętego maratonu liczony jest
na podstawie zsumowania czasoó w uzyskanych przez wszystkie zespoły 
(czasy 5 zespołoó w i czas dystansu 195m) 

16.Czas trwania imprezy przewidywany jest koło 3h 
17. Nagrody:
- za najzabawniejsze przebranie
- za najdłuzższy dystans
- dla druzżyny ktoó ra jako pierwsza ukonó czy swoó j dystans

18.
Przebranie:
- pływacó mozżna w dowolnym stroju, i na dowolnym przedmiocie. 
Zabronione jest uzżywanie strojoó w ktoó re mogą zabrudzicó wodę.
Zabronione jest malowanie ciała. 


