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PROGRAM ZAWODÓW
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wydawanie pakietów startowych (punkt informacyjny zawodów)
strefa EXPO 
start kategorii wiekowej 6-7 lat – 100 m (AQUA SPEED Junior)
start kategorii wiekowej 8-9 i 10-11 lat – 200 m (AQUA SPEED Junior)
start kategorii wiekowej 12-13 lat –  475 m (AQUA SPEED Junior)
start AQUA SPEED Open Water Series – dystanse 0,95 km, 1,9 km, 3,8 km
ceremonia wręczania nagród dla dzieci startujących w zawodach AQUA
SPEED Junior
zamknięcie trasy AQUA SPEED Open Water Series
ceremonia wręczenia nagród dla wszystkich dystansów
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zwrotny chip do pomiaru czasu, 
profesjonalny pomiar czasu, 
czepek pływacki (obowiązuje start w czepku dostarczonym przez
organizatora), 
profesjonalne zabezpieczenie trasy (zawody obsługują ratownicy wodni),
profesjonalne zabezpieczenie medyczne, 
nadzór sędziów na trasie zawodów, 
punkt odświeżania oraz pakiet żywieniowy za metą.

BIURO ZAWODÓW
W zawodach AQUA SPEED Open Water Series Elbląg nie będzie klasycznego Biura
Zawodów, w którym będzie można odebrać pakiet, czy zapisać się na zawody.
Rejestracja przeprowadzona będzie przez system startlist.pl, a przygotowane
pakiety startowe będą do pobrania w punkcie informacyjnym. Istnieje możliwość 
 zapisów na zawody na miejscu (w punkcie informacyjnym), tylko w przypadku
wolnych miejsc. 
UWAGA! Zawodnik bez wydrukowanej karty zawodnika nie będzie dopuszczony
do startu! Prosimy o wydrukowanie kart i ich podpisanie, a następnie okazanie ich
w biurze zawodów.

Ponadto osoby niepełnoletnie mają obowiązek przedłożyć podpisaną zgodę
rodzica lub opiekuna prawnego na udział w AQUA SPEED Open Water Series
Elbląg 2021.

Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy punktu informacyjnego,
nie będą wydawane w innym terminie oraz nie będą rozsyłane w późniejszym
czasie.

PAKIET STARTOWY
W ramach pakietu startowego AQUA SPEED każdy uczestnik otrzyma:

PRAKTYCZNE INFORMACJE
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http://www.startlist.pl/


DYSTANSE
AQUA SPEED Open Water Series Elbląg 2021 rozegrany zostanie na dystansach
ok. 0,95 km, ok. 1,9 km i ok. 3,8 km. 
AQUA SPEED Junior Elbląg 2021 rozegrany zostanie na dystansach pływackich
100 m (6-7 lat), 200 m (8-11 lat) oraz 475 m (12-13 lat).

Pływanie na dystansie ok. 0,95 km (1 pętla), ok. 1,9 km (2 pętle) oraz 3,8 km (4
pętle). Głębokość rzeki Elbląg do 6 m. Rolling start dla wszystkich dystansów.
Pianki dozwolone.

LIMITY CZASOWE
Limit czasu ukończenia zawodów na dystanse 0,95 km – 0h30’.
Limit czasu ukończenia zawodów na dystanse 1,9 km – 1h00’.
Limit czasu ukończenia zawodów na dystanse 3,8 km – 2h00’.
Meta znajdować się będzie po wyjściu z wody, po minięciu bramy mety.

PUNKT INFORMACYJNY 
Punkt informacyjny usytuowany będzie na Bulwarze Zygmunta Augusta w
Elblągu. Czynny będzie w godzinach odbierania pakietów.

DEPOZYT
Depozyt będzie mieścił się na Bulwarze Zygmunta Augusta w Elblągu w miejscu
oznaczonym napisem „depozyt”. Otwarcie depozytu nastąpi godzinę przed
startem, a jego zamknięcie w czasie rozpoczęcia dekoracji.

PARKINGI
Podczas trwania zawodów AQUA SPEED Open Water Series Elbląg 2021 możecie
skorzystać z parkingu znajdującego się przy ul. Warszawskiej (znajdującego się
nieopodal miejsca zawodów).
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I. PRZEPISY
1) Zawodnicy zobowiązani są do stosowania aktualnych na dzień startu przepisów
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

II. BIURO ZAWODÓW/ODBIÓR PAKIETÓW/STREFA ZMIAN
Podczas zawodów nie będzie funkcjonować klasyczne biuro zawodów. Zawodnicy będą
odbierać pakiety w Punkcie Informacyjnym. Podczas odbioru pakietu sugerujemy założyć
maseczkę oraz zdezynfekować ręce. Podczas odbioru pakietu okazać wydrukowaną
kartę zawodnika. 

III. DYSTANS SPOŁECZNY / MASECZKI / DEZYNFEKCJA
1) Zawodnicy oraz obsługa zobowiązani są do przestrzegania zasad dystansu
społecznego zarówno przed, w trakcie, jak i po ukończeniu rywalizacji, tj. zachowania
min. 1,5 m odstępu.
2) Sugerujemy, aby na terenie miasteczka zawodów używać maseczek zakrywających
usta oraz nos. Maseczki mogą zostać zdjęte bezpośrednio przed startem do specjalnie
przygotowanych pojemników, które zostaną ustawione w pobliżu startu etapu
pływackiego.
3) W miasteczku rozstawione zostaną pojemniki z płynem dezynfekującym. Zawodnicy.
proszeni są o możliwie częstą dezynfekcję dłoni.

IV. PUNKTY ODŚWIEŻANIA 
Za metą będzie dostępny punkt odświeżania oraz przygotowany pakiet żywieniowy dla
każdego zawodnika.

V. STREFA STARTU
W strefie startu mogą przebywać tylko i wyłącznie zawodnicy uczestniczący w danym
starcie. Sugerujemy również używanie maseczek zakrywających usta i nos. Przy wejściu
do wody rozstawione zostaną śmietniki, do których będzie można wyrzucić maseczkę
bezpośrednio przed startem. 

VI. STREFA METY 
Po zakończeniu rywalizacji zawodnik otrzyma pakiet żywnościowy, w którym znajdować
się będzie woda oraz przekąski. Po otrzymaniu pakietu żywnościowego zawodnicy będą
proszeni o niezwłoczne opuszczenie strefy mety. 

VII. DEKORACJA
W dekoracji mogą brać udział tylko osoby dekorowane. Podczas oczekiwania na
dekorację oraz podczas dekoracji sugerujemy noszenie maseczki. 

WYTYCZNE SANITARNE



TRASA

AQUA SPEED Open Water Series - pływanie na dystansie:
ok. 0,95 km (1 pętla), 
ok. 1,9 km  (2 pętle) 
oraz 3,8 km  (4 pętle).

Rolling start dla wszystkich dystansów.

PODGLĄD TRASY 

AQUA SPEED Open Water Series  
AQUA SPEED Junior 475 m 
AQUA SPEED Junior 200 m 
AQUA SPEED Junior 100 m
Punkt informacyjny 

https://openwaterseries.pl/elblag/trasa/
https://openwaterseries.pl/elblag/trasa/


K (generalna kobiet)
K 14 (14-15 lat)
K 16 (16-17 lat)
K 18 (18-19 lat)
K 20 (20-29 lat)
K 30 (30-39 lat)
K 40 (40-49 lat)
K 50 (50-59 lat)
K 60 (60 lat i więcej) 

M (generalna mężczyzn)
M 14 (14-15 lat)
M 16 (16-17 lat)
M 18 (18-19 lat)
M 20 (20-29 lat)
M 30 (30-39 lat)
M 40 (40-49 lat)
M 50 (50-59 lat)
M 60 (60 lat i więcej)

K (generalna kobiet)
K 16 (16-17 lat)
K 18 (18-19 lat)
K 20 (20-29 lat)
K 30 (30-39 lat)
K 40 (40-49 lat)
K 50 (50-59 lat)
K 60+ (60 lat i więcej) 

Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie 0,95 km (decyduje rok urodzenia) –
klasyfikacja wspólna dla osób startujących w piankach i bez pianek 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klasyfikacja generalna kobiet na dystansie 0,95 km dla osób startujących bez pianek.
Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie 0,95 km (decyduje rok urodzenia) –
klasyfikacja wspólna dla osób startujących w piankach i bez pianek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klasyfikacja generalna mężczyzn na dystansie 0,95 km dla osóbs tartujących bez pianek.
Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie 1,9 km (decyduje rok urodzenia) –
klasyfikacja wspólna dla osób startujących w piankach i bez pianek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE



KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE

M (generalna mężczyzn)
M 16 (16-17 lat)
M 18 (18-19 lat)
M 20 (20-29 lat)
M 30 (30-39 lat)
M 40 (40-49 lat)
M 50 (50-59 lat)
M 60+ (60 lat i więcej) 

K (generalna kobiet)
K 16 (16-17 lat)
K 18 (18-19 lat)
K 20 (20-29 lat)
K 30 (30-39 lat)
K 40 (40-49 lat)
K 50 (50-59 lat)
K 60+ (60 lat i więcej) 

M (generalna mężczyzn)
M 16 (16-17 lat)
M 18 (18-19 lat)
M 20 (20-29 lat)
M 30 (30-39 lat)
M 40 (40-49 lat)
M 50 (50-59 lat)
M 60+ (60 lat i więcej) 

Klasyfikacja generalna kobiet na dystansie 1,9 km dla osób startujących bez pianek.
Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie 1,9 km (decyduje rok urodzenia) –
klasyfikacja wspólna dla osób startujących w piankach i bez pianek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasyfikacja generalna mężczyzn na dystansie 1,9 km dla osóbstartujących bez pianek.
Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na dystansie 3,8 km (decyduje rok urodzenia) –
klasyfikacja wspólna dla osób startujących w piankach i bez pianek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasyfikacja generalna kobiet na dystansie 3,8 km dla osób startujących bez pianek.
Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na dystansie 3,8 km (decyduje rok urodzenia) –
klasyfikacja wspólna dla osób startujących w piankach i bez pianek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasyfikacja generalna mężczyzn na dystansie 3,8 km dla osób startujących bez pianek.
Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
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