
 

 

 

REGULAMIN OTWARTYCH AKADEMICKICH MISTRZOSTW WARSZAWY I MAZOWSZA W OPENWATER 

 

1) ORGANIZATORZY 

a) Akademicki Związek Sportowy Warszawa 

b) Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy 

 

2) CEL WYDARZENIA 

a) Upowszechnienie pływania w wodach otwartych jako wszechstronnej formy ruchu, 

b) Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców m. st. Warszawy, 

c) Promocja Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz Akademickich Mistrzostw Warszawy i Mazowsza, 

d) Celem Akademickich Mistrzostw Warszawy i Mazowsza (AMWiM) jest:  

 przegląd pracy sportowo-wychowawczej i organizacyjnej Klubów Uczelnianych AZS oraz Studiów Wychowania 

Fizycznego i Sportu uczelni warszawskich i mazowieckich,  

 sprawdzenie poziomu sportowego oraz wyłonienie Akademickiego Mistrza Warszawy i Mazowsza  

w poszczególnych dyscyplinach oraz klasyfikacji generalnej Mistrzostw,  

 popularyzacja kultury fizycznej i rywalizacji sportowej w środowisku akademickim,  

 integracja młodzieży akademickiej,  

 przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi, 

zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się,  

 działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej,  

 działanie na rzecz organizacji wolontariatu,  

 

3) PROGRAM ZAWODÓW  

a) Zawody zorganizowane będą w kategoriach: 

 sztafety dziewcząt i chłopców z roczników 2009-2010 na dystansie ok. 3x 100 m 

 sztafety dziewcząt i chłopców z roczników 2006-2008 na dystansie ok. 3x 100 m 

 AMWiM kobiet i mężczyzn na dystansie ok. 700 m 

 OPEN kobiet i mężczyzn na dystansie ok. 700 m 

b) Planowany harmonogram zawodów: 

Termin: 5 czerwca 2022 r. 

Miejsce: Jeziorko Czerniakowskie, ul. Jeziorna 4 Warszawa 

9:15 – 10:00 - Biuro zawodów – weryfikacja (AMWiM), potwierdzenie udziału, odbiór czepków  
10:30  - Start wyścigów sztafet dzieci i młodzieży 
11:00  - Start wyścigu kobiet 
11:30  - Start wyścigu mężczyzn  
12:00  - Podsumowanie zawodów, dekoracja  

 

c) Ostateczny harmonogram zawodów dostępny będzie w biurze zawodów przed wydarzeniem. Przed każdym 

wyścigiem odbędzie się odprawa techniczna. 



 

 

 

4) UCZESTNICTWO  

a) W zawodach OPEN oraz AMWiM bezpłatnie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 16 lat. 

 Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do złożenia w biurze zawodów oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego 

zgodnego ze wzorem dostępnym na: www.azs.waw.pl/openwater 

b) W zawodach dla dzieci i młodzieży udział biorą 3 osobowe sztafety w dwóch kategoriach wiekowych tj. dziewcząt  

i chłopców z roczników 2009-2010 oraz dziewcząt i chłopców z roczników 2006-2008.  W skład każdej sztafety 

wchodzi minimum 1 dziewczynka.  

c) Zgłoszenia na zawody należy dokonać poprzez samodzielne wypełnienie formularza dostępnego na: 

www.azs.waw.pl/openwater 

d) Obowiązuje limit zgłoszeń uczestników: 

 OPEN i AMWiM: 60 uczestników, 

 Sztafety dzieci i młodzieży: 45 uczestników, 

e) Uczestnicy zobowiązani są do weryfikacji (potwierdzenia udziału i odbioru czepka startowego) w biurze zawodów 

zgodnie z harmonogramem, 

f) Osoby startujące w klasyfikacji AMWiM obowiązkowo muszą potwierdzić status studenta lub pracownika uczelni 

poprzez przedłożenie podczas weryfikacji certyfikatu przynależności akademickiej, legitymacji studenckiej lub 

zaświadczenia z uczelni. Każda z osób startujących w klasyfikacji AMWiM musi posiadać ważną legitymację AZS w 

systemie www.planeta.azs.pl, 

g) Uczestnicy mogą korzystać z: okularków pływackich, klipsów na nos i zatyczek do uszu, pianek neoprenowych, 

h) Uczestnicy obowiązkowo startują w czepkach przygotowanych przez Organizatorów, 

i) Uczestnicy zobowiązani są do zachowania minimum 1 metrowej odległości od innego uczestnika podczas jego 

wyprzedzania trakcie zawodów, 

j) Zabronione jest: 

 utrudnianie pływania innym uczestnikom poprzez m.in.: zrywanie okularków, ciągnięcie, odpychanie, 

napływanie, 

 kontakt fizyczny z łodzią zabezpieczającą, 

 korzystanie ze sprzętu ułatwiającego pływanie, 

 korzystania z pomocy osób trzecich niezwiązanych z zawodami, 

 korzystania z posiłków i napojów w jakiejkolwiek formie w trakcie wyścigu. 

 

5) SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW  

a) Zawody OPEN oraz AMWiM zostaną zorganizowane na dystansie ok. 700 m (wyścig kobiet oraz mężczyzn), 

b) Zawody sztafet dla dzieci i młodzieży zostaną zorganizowane na dystansie ok. 3x 100 m, 

c) Start i meta z plaży Jeziorka Czerniakowskiego, 

d) Trasa wyścigu: jedna pętla oznakowana bojami kierunkowymi i nawrotowymi zgodnie z mapą dostępną w biurze 

zawodów, 

e) Kierunek trasy: odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Boje w kolorze należy ominąć lewym ramieniem. 



 

 

f) Start odbywa się z lądu („rolling start”). Należy przebiec przez bramę START/META ustawioną na plaży. W momencie 

sygnału sędziego startera następuje włączenie czasu. 

g) Meta: wyznaczona przez bramę START/META. Należy wybiec z wody i przebiec przez bramę. W tym momencie 

następuje zatrzymanie czasu. 

h) Limit czasu ukończenia zawodów na dystansie 700 m – 20 min. 

 

6) KLASYFIKACJE  

a) W zawodach wyłonione zostaną następujące klasyfikacje: 

 Klasyfikacja OPEN w kategorii kobiet i mężczyzn, 

 Klasyfikacja AMWiM indywidualnie w kategorii kobiet i mężczyzn oraz drużynowo, 

 Klasyfikacja sztafet z roczników 2009-2010, 

 Klasyfikacja sztafet z roczników 2006-2008, 

 

7) NAGRODY 

a) W ramach zawodów nagrodzeni zostaną:  

 uczestnicy z miejsc I-III w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn (medale, dyplomy, upominki), 

 uczestnicy z miejsc I-III w klasyfikacji AMWiM kobiet i mężczyzn (medale, dyplomy, upominki), 

 reprezentacje uczelni w klasyfikacji drużynowej AMWiM (medale, dyplomy), 

 uczestnicy z miejsc I-III w klasyfikacji sztafet z roczników 2009-2010 (medale, dyplomy, upominki), 

 uczestnicy z miejsc I-III w klasyfikacji sztafet z roczników 2006-2008 (medale, dyplomy, upominki), 

 

8) KOMISJA SĘDZIOWSKA 

a) Skład Komisji Sędziowskiej ustala Organizator oraz Kolegium Sędziów WMOZP. Sędziowie wyznaczeni  

do sędziowania zawodów są zobowiązani do posiadania aktualnej licencji sędziowskiej. 

 

9) DANE OSOBOWE 

a) Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia są: 

 Akademicki Związek Sportowy Warszawa z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5/9 w Warszawie, email: 

warszawa@azs.pl. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć w zakładce polityka 

prywatności na stronie www.azs.waw.pl 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w dzielnicy Mokotów z siedzibą przy ul. Niegocińskiej 2a  

w Warszawie, email: iod@osirmokotow.waw.pl. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można 

znaleźć w zakładce RODO na stronie www.osirmokotow.waw.pl.  

b) Realizując cele organizacji i promocji wydarzenia (w tym również Akademickich Mistrzostw Warszawy  

i Mazowsza) organizatorzy utrwalają fragmenty zawodów w postaci materiału foto i wideo. Uczestnictwo  

w wydarzeniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie i publikację wizerunku uczestnika na stronie 

Akademickiego Związku Sportowego Warszawa oraz stronach powiązanych, stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji  

m. st. Warszawy w dzielnicy Mokotów oraz stronach powiązanych, a także w mediach społecznościowych należących 

do organizatorów. 



 

 

c) Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych, a zwłaszcza 

osób nagrodzonych w turniejach i zawodach, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub 

nazwy szkoły, nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www należących do Administratorów danych lub 

przekazane mediom za zgodą uczestników / opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników. Wcześniej wyrażoną 

zgodę można wycofać w każdym czasie, przesyłając oświadczenie mailem bądź pocztą tradycyjną.  

10) UWAGI KOŃCOWE 

a) W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zawodów decyduje Organizator w porozumieniu z Sędzią 

Głównym, 

b) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, na którym odbywać się będą zawody. 


