
 

KOMUMIKAT 

I ZAWODY RATOWNIKÓW WODNYCH I GÓRSKICH 

Termin: 10-12 lipca 2015 roku 

Miejsce: Sopot, plaża przy bazie Sopockiego WOPR (wejście nr 40) 

Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Sopot Jacek Karnowski 

Organizatorzy: Operator Sieci Plus, Sopockie WOPR, GOPR 

Zakwaterowanie: Dom studencki UG nr 9; 81-731 Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 64 

Warunki uczestnictwa: W zawodach startują 2-osobowe zespoły ratowników  

(mieszane – jeden ratownik wodny i jeden górski. Losowanie drużyn nastąpi podczas 

odprawy technicznej kierowników drużyn) 

Cel zawodów:  

- Integracja środowisk ratowników wodnych i górskich; 

- Promocja ratownictwa wodnego i górskiego;  

- Promocja zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą i w górach. 

Zasady finansowania: Udział w zawodach jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszt 

zakwaterowania uczestników od piątku 10 lipca do niedzieli 12 lipca 2015 roku 

Konkurencje: 

11 lipca 2015 roku (oficjalne otwarcie zawodów o godz. 10:00, odprawa  kierowników 

drużyn o godz. 9:00) 

1. Bieg – pływanie – bieg (sztafeta) 

2. Akcja ratunkowa z deską (zespołowa) 

3. Flagi plażowe  

4. Akcja z pasem ratunkowym (zespołowa) 

12 lipca 2015 roku (rozpoczęcie zawodów o godz. 10:00, odprawa  kierowników drużyn 

 o godz. 9:30) 

1. Jazda quadem po torze (sztafeta) 

2. Wejście na ściankę pneumatyczną (sztafeta) 

3. Wyścig z noszami ratunkowymi (zespołowa) 

4. Akcja z detektorem lawinowym (zespołowa) 

Zgłoszenia do zawodów: Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres e-mail: 

info@wavepoland.com do dnia 7 lipca 2015 roku 

 



Nagrody: 

- Trzy najlepsze drużyny otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe i puchary 

- Najlepsze drużyny w poszczególnych konkurencjach otrzymają pamiątkowe medale 

- Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają pamiątkowe koszulki i upominki 

Postanowienia końcowe: 

- Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego 

komunikatu oraz Regulaminu Zawodów; 

- Prawo interpretacji Regulaminu Zawodów przysługuje organizatorom; 

- Sprawy sporne rozpatrywane będą przez Komisję Odwoławczą, której skład podany 

zostanie na odprawie kierowników ekip; 

- W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów  

w porozumieniu z Komisją Odwoławczą; 

- Organizator zastrzega sobie prawo do korekty programowej zawodów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


