
 

 

 

REGULAMIN 

FERIE NA SPORTOWO 2023 

ZAWODY W ZJEŻDŻANIU RURĄ NA CZAS - „ŚLIZG NA CZAS” 

 

I. ORGANIZATOR: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu. 

II.  DATA I MIEJSCE: 

16.02.2023 r., godz. 12.30. 

Kędzierzyńsko – Kozielskie Centrum Aktywności Wodne oKKo, ul. Mostowa 1, Kędzierzyn-Koźle. 

III. CEL ZAWODÓW: 

1. Upowszechnianie sportu w formie zabawy wśród dzieci i młodzieży. 

2. Kształtowanie właściwych postaw oraz bezpiecznych nawyków w kontakcie z wodą. 

3. Aktywne spędzanie czasu wolnego podczas ferii 2023 r. 

4. Integracja środowiska lokalnego. 

IV. KATEGORIE: 

OPEN: 

DZIECI KLAS III – V 

DZIECI KLAS IV – VIII 

W przypadku zbyt małej liczby uczestników w danej kategorii wiekowej zostaną one połączone. 

DO UDZIAŁU W ZAWODACH MOGĄ PRZYSTĄPIĆ WYŁĄCZNIE DZIECI 

POTRAFIĄCE SAMODZIELNIE PŁYWAĆ ( MINIMUM 20M ). ZDOLNOŚCI KAŻDEGO 

UCZESTNIKA BĘDĄ WERYFIKOWANE PRZED STARTEM. 

V. UCZESTNICTWO: 

1. Niepełnoletni Zawodnicy biorący udział w Zawodach  mają obowiązek posiadania podpisanego 

przez opiekuna prawnego oświadczenia Organizatora – (zał. do pobrania na stronie 

www.mosirkk.pl). 

2. Wszyscy Uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Zawodów oraz 

Regulaminu Zjeżdżalni Grawitacyjnej. Zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego 

podporządkowania się decyzjom Organizatorów. 

VI. ZGŁOSZENIA: 

  W dniu zawodów od godz. 12.00 do godz.12.20 u Organizatora w biurze zawodów znajdującym się 

w holu głównym (okolice kas). 

O godz. 12.20 wszyscy Uczestnicy zapisani wraz z Organizatorem udają się na teren basenu. 

VII. ZASADY: 

1. Każdy Zawodnik wykonuje jeden zjazd Zjeżdżalnią Grawitacyjną (ilość zjazdów uzależniona jest 

od ilości uczestników). 

2. Pomiar czasu wykonywany jest elektronicznie za pomocą tablicy z zegarem. 

3. Zawodnik rozpoczyna zjazd rurą na znak zielonego światła znajdującego się na wieży zjeżdżalni. 

4. Zawodnik zjeżdża w sposób zgodny z Regulaminem Zjeżdżalni. 

5. Po wykonaniu przejazdu czas zostaje wyłączony automatycznie i jest liczony jako wynik końcowy 

do klasyfikacji zawodnika. 

6. Po zakończonym zjeździe uczestnik ma obowiązek niezwłocznie opuścić basen hamowny. 

7. Zwycięzcą zostaje zawodnik z najkrótszym zmierzonym czasem całego przejazdu. 

8. W przypadku uzyskania jednakowego czasu zjazdu przez dwóch (lub więcej) zawodników zjazd 

zostanie powtórzony (tylko w przypadku zawodników rywalizujących o miejsca I-III). 

9. W przypadku awarii zegara w trakcie przejazdu zawodnik otrzyma dodatkowy zjazd. 

VIII. NAGRODY: 

Za pierwsze trzy miejsca Zawodnicy otrzymują drobne nagrody rzeczowe. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Udział w zawodach w ramach biletu wstępu na basen. 

2. Kategoria jest uznana, jeśli wystartuje min. 3 Zawodników w danej kategorii. 

3. Każdy Zawodnik podczas Zawodów powinien kierować się zasadą fair play. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów Regulaminu. 

 

http://www.mosirkk.pl/


Organizator 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Kędzierzynie-Koźlu 
 


