
BEKO CHALLENGE OPEN WATER 2020 

AKTUALIZACJA KOMUNIKATU ORGANIZACYJNEGO 

Warszawa, dnia 01/06/2020r. 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących organizacji imprez sportowych na obiektach służących do 
uprawiania sportów wodnych w czasie epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-Co-V-2 (rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z 29/05/2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – Dz.U. z 2020r. poz. 964), wprowadza się następu-
jące modyfikacje w treści Komunikatu organizacyjnego (Regulaminu Imprezy): 

1. określony w pkt 7.3 limit Uczestników zostaje zwiększony do 75 osób. 

2. znosi się obowiązek przebywania na terenie Imprezy w maseczkach ochronnych, z utrzyma-
niem obowiązku zachowania dystansu 2m pomiędzy Uczestnikami oraz osobami reprezentu-
jącymi Organizatora (pkt 11.3), z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku możliwości zachowania 
dystansu 2m, należy stosować maseczki zasłaniające usta i nos na zasadach określonych w pkt 
11.1. 

3. W pozostałym zakresie treść Komunikatu organizacyjnego (Regulaminu Imprezy) pozostaje bez 
zmian. 

Jednocześnie Organizator przypomina, że płatność wpisowego odbywa się tylko drogą on-line do 17 
czerwca 2020r. włącznie.  

Nie przewiduje się  możliwości zapłacenia gotówką wpisowego podczas zawodów.  

Osoby, które nie dokonały płatności wpisowego on-line nie będą widniały na liście startowej w dniu 
Imprezy i nie będą dopuszczone do startu.  



 

 



1. Termin, miejsce i cel Imprezy: 

1.1. Termin: 20  czerwca 2020r. 

1.2. Miejsce: Park Wodny MAMUT w Garwolinie. 

1.3. Cel Imprezy:  

1.3.1. popularyzacja pływania długodystansowego w wodach otwartych; 

1.3.2. propagowanie formy aktywnego spędzania czasu; 

1.3.3. promowanie bezpiecznych form korzystania z wód otwartych; 

1.3.4. promowanie zasad bezpiecznego organizowania wydarzeń na wolnym powietrzu, w otwartych obiektach 
sportowo-rekreacyjnych, w czasie pandemii wirusa Covid-19. 

2. Organizatorzy: 

2.1. Warsaw Masters Team; 

2.2. Fundacja Aqua-Life. 

3. Współorganizatorzy: 

3.1. Starosta Powiatu Garwolińskiego; 

3.2. Komitet Techniczny Masters przy Polskim Związku Pływackim 

3.3. Warszawsko Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki; 

3.4. Kursy WOPR Grzegorz Mieleszko; 

4. Sponsorzy:  

4.1. Beko   

4.2. Huub Polska; 

4.3. Gmina Garwolin; 

4.4. Starostwo Powiatu Garwolińskiego. 

                                     
 

5. Patronat medialny: 

5.1. RUNFOREST.PL; 

5.2. MEGATIMING.PL; 

5.3. SWIMPORTAL.PL. 

6. Kierownictwo Imprezy: 

6.1. Komisja Sędziowska, wg ustaleń WMOZP; 

6.2. Kierownik Imprezy: Andrzej Skorykow; 

6.3. Przewodniczący Komisji Odwoławczej. 

 

 

 



7. Informacje ogólne: 

7.1. BEKO Challenge Open Water 2020 jest indywidualnym sprawdzianem pływackim na czas w wodzie otwar-
tej, na dystansie 1500m. Sprawdzian jest przeprowadzony indywidualnie na czas, bez podziału na kobiety i 
mężczyzn. 

7.2. Uczestnikami Imprezy mogą być osoby, które ukończyły 20 rok życia (wg roku urodzenia) i mogą być klasyfi-
kowane co najmniej w kategorii „0” Masters. Dopuszcza się do udziału w sprawdzianie osoby pomiędzy 14 a 
19 rokiem życia (wg roku urodzenia), po spełnieniu dodatkowych wymogów opisanych w dalszej części Ko-
munikatu organizacyjnego (Regulaminu Imprezy). 

7.3. Ze względu na bezpieczeństwo Uczestników, oraz osób biorących udział w organizacji Imprezy, ze względu 
zagrożenie epidemiczne i obowiązujące przepisy, oprócz obostrzeń opisanych w dalszej części Komunikatu 
organizacyjnego (Regulaminu Imprezy), Organizator wprowadza limit 50 Uczestników. W przypadku zmiany 
przepisów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z epidemią wirusa Covid-19, ustalony limit 
może ulec zmianie. W przypadku zmiany limitu Uczestników, ostateczna lista Uczestników dopuszczonych do 
sprawdzianu będzie ustalana w oparciu o kolejność zgłoszeń. 

7.4. Przyjmowanie zgłoszeń następuje wyłącznie poprzez stronę internetową zmierzymyczas.pl/zapisy  w ter-
minie do 17 czerwca 2020r., lub do wyczerpania ustalonego limitu miejsc.  

7.5. O kolejności przyjętych zgłoszeń decyduje kolejność rejestracji na stronie internetowej zmierzymy-
czas.pl/zapisy wraz z dokonaniem opłaty wpisowego online. Zgłoszenie będzie widoczne na liście startowej 
po podaniu koniecznych informacji, udzieleniu wszystkich zgód oraz dokonaniu opłaty wpisowego.  

7.6. Kolejność startów będzie ustalana na podstawie czasów zgłoszenia podawanych przez Uczestników w trak-
cie rejestracji, od najszybszego do najwolniejszego. W przypadku zgłoszenia przez więcej, niż jednego 
Uczestnika takiego samego czasu, kolejność startów będzie ustalana alfabetycznie, wg nazwiska.  

8. Harmonogram ogólny: 

09:30 Otwarcie Biura Zawodów 

10:00-12:00 BEKO Challenge Open Water 2020 – indywidulany sprawdzian pływacki w wodzie otwartej na 1500m 

21:00 dekoracja online najlepszych Uczestników sprawdzianu podczas internetowej audycji na żywo „Suchy 
Tor Broadcast” na Facebooku 

9. Harmonogram szczegółowy Imprezy: 

9.1. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń i ustaleniu kolejności startów zgodnie z pkt 8.5, Organizator opubli-
kuje szczegółowy harmonogram Imprezy, zawierający godziny, w jakich poszczególni Uczestnicy Imprezy 
będą mogli wejść na teren Parku Wodnego MAMUT w Garwolinie w celu udziału w sprawdzianie. 

9.2. Harmonogram szczegółowy będzie uwzględniał czas potrzebny na rejestrację w Biurze Imprezy, przebranie, 
rozgrzewkę, przerwy między startującymi w sprawdzianie oraz czas trwania sprawdzianu zadeklarowany w 
zgłoszeniu i potrzebny na ponowne przebranie. 

10. Specjalne obowiązki Organizatora związane z obowiązującym stanem epidemii wirusa Covid-19: 

10.1. W związku z obowiązującym na terenie Polski stanem epidemii wirusa Covid-19, Organizator zapewni dostęp-
ność środków higieny osobistej, a w szczególności środków do dezynfekcji rąk oraz jednorazowych rękawi-
czek. 

10.2. Ponadto, Organizator zobowiązuje się do przygotowania specjalnej organizacji Imprezy ograniczającej do mi-
nimum możliwość kontaktu pomiędzy Uczestnikami na lądzie w trakcie przygotowań do sprawdzianu, startu 
oraz po wyjściu z wody, przebrania i opuszczenia terenu Imprezy.  

11. Specjalne obowiązki Uczestników związane z obowiązującym stanem epidemii wirusa Covid-19: 

11.1. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do poruszania się po terenie Imprezy w maseczka ochronnych zakrywa-
jących usta i nos oraz używania rękawiczek ochronnych własnych, bądź udostępnionych przez Organizatora. 
Możliwość zdjęcia maseczki oraz rękawiczek następuje tuż przed wejściem do wody na rozgrzewkę i/lub na 
start. Po powrocie na brzeg po rozgrzewce/minięciu linii mety Uczestnik jest zobowiązany do założenia ma-
seczki i rękawiczek. 
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11.2. Rzeczy osobiste Uczestnicy są zobowiązani przechowywać w workach dostarczonych przez Organizatora i 
oznaczonych tym samym numerem startowym, a w czasie rozgrzewki/startu w sprawdzianie złożyć w miej-
scu wskazanym przez Organizatora. 

11.3. Poruszając się po terenie Imprezy Uczestnicy są zobowiązani do zachowania określonego przepisami dy-
stansu (min. 2 m) pomiędzy sobą oraz osobami reprezentującymi Organizatora. 

11.4. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać szczegółowego harmonogramu organizacyjnego Imprezy uwzględ-
niającego zaplanowane czasy przybycia na teren imprezy uwzględniające pozycję startową, rejestrację, dwu-
krotne przebranie, rozgrzewkę oraz start. 

11.5. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż nieprzestrzeganie obowiązków opisanych w niniejszym punkcie może 
być powodem dyskwalifikacji Uczestnika i poproszeni o natychmiastowe opuszczenie terenu Imprezy, bez 
udziału w sprawdzianie. 

12. Pozostałe Obowiązki Uczestników: 

12.1. W trakcie wypełnienia zgłoszenia na przygotowanej do tego celu stronie internetowej zmierzymyczas.pl/za-
pisy, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Komunikatu organizacyjnego (Regulaminu 
Imprezy), klauzulami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz złożenie oświadczenia o stanie zdrowia. 
Wycofanie/niepotwierdzenie oświadczenia o zapoznaniu się z Komunikatem organizacyjnym (Regulaminem 
Imprezy), zgód związanych z przetwarzaniem danych osobowych i/lub wycofanie/niepotwierdzenie swojego 
stanu zdrowia uniemożliwia rejestrację/udział w Imprezie.  

12.2. W przypadku zgłoszenia Uczestnika w wieku od 14 do 19 lat, dodatkowo wymagane jest posiadanie aktual-
nej licencji PZP (do wglądu), aktualnych badań (do wglądu); dla Uczestników poniżej 18 lat wymagane jest 
złożenie w Biurze Imprezy pisemnej zgody na udział w sprawdzianie popisanej przez rodziców/prawnych 
opiekunów. Brak któregokolwiek dokumentu dodatkowego uniemożliwia udział Uczestnika w Imprezie. 

12.3. Ponadto Uczestnik zobowiązany jest do: 

12.3.1. przestrzegania postanowień Komunikatu organizacyjnego (Regulaminu Imprezy); 

12.3.2. okazania dowodu tożsamości przy potwierdzeniu udziału w Biurze Imprezy; 

12.3.3. podporządkowania się poleceniom Komisji Sędziowskiej i/lub Kierownika Imprezy; 

12.3.4. oznaczenia ciała numerem startowym w miejscu wskazanym przez Organizatora (czarnym markerem); 

13. Przepisy techniczne: 

13.1. Start i meta znajdują się w wodzie, przy czym: 

13.1.1. start odbywa się na linii między bojami kierunkowymi; 

13.1.2. metę stanowi bramka z napisem „meta”; 

13.2. Trasa sprawdzianu oznaczona jest bojami tworzącymi trójkąt i jest prawoskrętna (Uczestnik sprawdzianu 
jest zobowiązany ominąć każdą boję prawym ramieniem). 

13.3. Uczestnik może skierować się do mety po dwukrotnym pokonaniu wyznaczonej trasy. 

13.4. Pomiar czasu: elektroniczny. 

13.5. Ustala się limit czasu na pokonanie trasy sprawdzianu: 45 min. Po przekroczeniu limitu Uczestnik jest kiero-
wany bezpośrednio do mety, a jego wynik nie będzie brany pod uwagę w zestawieniu końcowym. 

13.6. Zobowiązuje się Uczestników do zachowania minimum 1 metrowej odległości od innego Uczestnika podczas 
jego wyprzedzania w trakcie sprawdzianu. 

13.7. W trakcie trwania sprawdzianu Uczestnik jest zobowiązany korzystać z bojki asekuracyjnej własnej, albo 
udostępnionej przez Organizatora. 

13.8. W każdym czasie podczas sprawdzianu, Uczestnik ma prawo wezwać pomoc i/lub przerwać sprawdzian po-
przez podniesienie ręki w pozycji „na plecach”. 

13.9. Zezwala się Uczestnikom sprawdzianu na: 

13.9.1. używanie okularków pływackich, klipsów na nos i zatyczek do uszu; 

13.9.2. pokrycia ciała substancją zabezpieczającą przed obniżeniem temperatury w wodzie; 
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13.10. Zabrania się Uczestnikom podczas sprawdzianu: 

13.10.1. utrudniania pływania innym Uczestnikom: zrywania okularków, ciągnięcia, odpychania, napływania 
itp., 

13.10.2. chodzenia po dnie poza bojami wyznaczającymi linię startu i mety; 

13.10.3. kontaktu fizycznego z łodzią zabezpieczającą; 

13.10.4. używania pianek neoprenowych,  

13.10.5. korzystania ze sprzętu ułatwiającego pływanie; 

13.10.6. korzystania z pomocy osób trzecich niezwiązanych ze sprawdzianem; 

13.10.7. korzystania z posiłków i napojów w jakiejkolwiek formie; 

14. Wyniki sprawdzianu, nagrody: 

14.1. Wyniki osiągnięte przez Uczestników sprawdzianu zostaną podzielone na kategorie wiekowe. 

14.2. Dla Uczestników w wieku powyżej 20 roku życia wyniki zostaną podzielone wg kategorii Masters, z podzia-
łem na kobiety i mężczyzn, wg następującego schematu: 

„0” – 20 – 24 lat; „C” – 35 – 39 lat;  „F” – 50 – 54 lat;  „I” – 64 – 69 lat; 
„A” – 25 – 29 lat;  „D” – 40 – 44 lat;  „G”– 55 – 59 lat;  „J” – 70 – 74 lat; 
„B” – 30 – 34 lat;  „E” – 45 – 49 lat;  „H” – 60 – 64 lat;   itd. co 5 lat. 

14.3. Dla Uczestników w wieku pomiędzy 14 a 19 rokiem życia, na potrzeby niniejszego sprawdzianu, ustala się, 
że Uczestnicy w wieku pomiędzy 14 a 16 rokiem życia będą klasyfikowani w kategorii „Junior”, a pomiędzy 
17 a 19 rokiem życia będą klasyfikowani w kategorii „Młodzieżowiec” z podziałem na kobiety i mężczyzn. 

14.4. Ze względu na ogłoszony stan epidemii, mając na uwadze bezpieczeństwo Uczestników i przedstawicieli  
Organizatora, nie przewiduje się dekoracji Uczestników na miejscu, wręczania nagród i medali. Nie prze-
widuje się także pakietów startowych. 

15. Wpisowe, koszty organizacji Imprezy: 

15.1. Uczestnicy zgłaszający udział w Imprezie wpłacają wpisowe. 

15.2. Wpisowe wynosi: 

 100,00 PLN  przy płatności dokonanej do dnia 15.06.2020 włącznie* 

 150,00 PLN  przy płatności dokonanej od 16.06.2020* 

* płatne wyłącznie online wraz ze zgłoszeniem; 

15.3. Wpisowe nie podlega zwrotowi, poza sytuacją, w której Impreza została odwołana w związku z ogłoszonym 
stanem epidemii bez ustalenia innego terminu, a w przypadku ustalenia innego terminu w ciągu 1 roku, licząc 
od dnia odwołania Imprezy, a Uczestnik nie wyraził zgody na udział w Imprezie w nowym terminie, otrzymując 
na tą okoliczność voucher; ewentualny zwrot wpisowego nastąpi w ciągu 180 dni, licząc od dnia odwołania 
Imprezy. 

15.4. Koszty związane z organizacją Imprezy ponosi Organizator. 

16. Komisja Sędziowska. Skład Komisji Sędziowskiej ustala PZP oraz Kolegium Sędziów WMOZP. Sędziowie wyznaczeni 
do sędziowania podczas Imprezy, w celu weryfikacji prawidłowości realizacji sprawdzianu, są zobowiązani do posia-
dania aktualnej licencji sędziowskiej.  

17. Bezpieczeństwo Uczestników: 

17.1. Nad bezpieczeństwem Uczestników czuwają ratownicy WOPR; 

17.2. Organizator zapewnia na terenie Imprezy opiekę medyczną. 

  



18. Postanowienia końcowe:  

18.1. W sprawach nieobjętych treścią Komunikatu organizacyjnego (Regulaminem Imprezy) decyduje Komisja 
Odwoławcza. 

18.2. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, na którym odbywać się będzie Im-
preza, poza depozytem znajdującym się w namiocie/miejscu wskazanym przez Organizatora.  

18.3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez podania powodów przed jej rozpoczęciem, 
albo z powodów określonych w pkt 18.4. 

18.4. Ze względu na stan epidemii i związane z nim ograniczenia, Impreza może zostać odwołana bez podania in-
nego terminu, albo z podaniem innego terminu, w przypadku jeżeli nastąpi zmiana przepisów związanych z 
obowiązujących przepisów dotyczących obowiązującego stanu epidemii.  

18.5. W przypadku ustalenia innego terminu Imprezy w oparciu o pkt 18.4, osoby, które zgłosiły się do odwołanej 
Imprezy będą mogły uczestniczyć w Imprezie w nowym terminie, jeżeli wyrażą na to zgodę. Zasady Imprezy 
w nowym terminie, w zależności od warunków epidemicznych oraz obowiązujących przepisów mogą odbyć 
się według tych samych, albo innych zasad. 


