
Swim Run Piecki  

Otwarte Mistrzostwa AMS w Open Water Długodystansowym 

Regulamin 

 

I. Organizator 

1. Akademia Mistrzów Sportu 

 

II. Cel 

1. Popularyzacja zdrowego trybu życia 

2. Popularyzacja Swim Run jako nowej dyscypliny sportu 

3. Popularyzacja pływania i biegania 

 

III. Miejsce i Termin  

1.  Start i Meta na plaży w Pieckach k/ Bydgoszczy 

2. Bieg w terenie leśnym koło plaży Chmielniki 

3. Termin: 10 września 2022 

 

IV. Dystanse i trasa 

       Swim Run Piecki Sprint  

1. 11.5km ( około ) Bieg 10km + pływanie 1500m na pętlach: bieg 2km + 300m pływanie (około ) 

2. Pływanie w Jeziorze Jezuickim 

3. Bieganie w lesie koło Jeziora Jezuickiego 

*dokładny przebieg trasy biegowej zostanie podany w późniejszym terminie 

Swim Run Piecki Długi 

1. 23km ( około ) Bieg 20km + pływanie 3000m  

2. Pływanie w Jeziorze Jezuickim 

3. Bieganie w lesie koło Jeziora Jezuickiego 

*dokładny przebieg trasy biegowej zostanie podany w późniejszym terminie 

            Open Water: 

1. 1000m  

2. 2000m 

*dokładny przebieg trasy zostanie podany w późniejszym terminie 

 

V. Program zawodów 

1. 7.30 otwarcie biura zawodów 

2. 9.00 start Swim Run Długi 

3. 9.30 start Swim Run Sprint 

4. 13.30 start dystansu 1000m open water 

5. 14.00 start dystansu 2000m open water 

6. 15.30 dekoracja Swim Run i Open Water 

 

VI. Zasady rywalizacji i Wyposażenie Swim Run Piecki Sprint 

1. Start z plaży w Pieckach Ośrodek Przystań Prądocin 

2. Wejście do Wody jak w triathlonie, zakaz skoków na głowę 

3. Jako pierwszy pokonujemy dystans pływacki około 300m, następnie pokonujemy dystans 

biegowy 2km. Takich pętli pokonujemy 5, rywalizację kończymy biegiem 

4. W Swim Run startujemy w pełnym wyposażeniu startowym:  

-pianka do pływania,  

- element wypornościowy  Pull-Buoy o wymiarach nie większych niż 60cmx100cm 



- okularki,  

- czepek 

-buty do biegania, zalecane trekkingowe 

- łapki, wiosełka. Cały sprzęt cały czas zawodnik ma ze sobą 

- element wypornościowy na piszczele ( nie musi być ) 

- plastron koszulka z numerem ( zwrotna ) 

- chip do pomiaru czasu ( zwrotny ) 

- gwizdek 

- bojka asekuracyjna, dmuchana, jeśli ktoś nie jest pewny swoich umiejętności pływackich 

5. Dystans pływacki można płynąć w piance lub bez niej 

6. Podczas pływania obowiązkowy jest czepek 

7. Zabrania się używania płetw 

 

VII. Zasady rywalizacji i Wyposażenie Swim Run Piecki Długi 

1. Start z plaży w Pieckach Ośrodek Przystań Prądocin 

2. Wejście do Wody jak w triathlonie, zakaz skoków na głowę 

3. Jako pierwszy pokonujemy dystans pływacki następnie pokonujemy dystans biegowy i tak na 

przemian, rywalizację kończymy biegiem. Dystanse poszczególnych biegów zostaną podane 

później wraz ze śladem trasy ( GPS ) 

4. W Swim Run startujemy w pełnym wyposażeniu startowym:  

-pianka do pływania,  

- element wypornościowy  Pull-Buoy o wymiarach nie większych niż 60cmx100cm 

- okularki,  

- czepek 

-buty do biegania, zalecane trekkingowe 

- łapki, wiosełka. Cały sprzęt cały czas zawodnik ma ze sobą 

- element wypornościowy na piszczele ( nie musi być ) 

- plastron koszulka z numerem ( zwrotna ) 

- chip do pomiaru czasu ( zwrotny ) 

- gwizdek 

- bojka asekuracyjna, dmuchana, jeśli ktoś nie jest pewny swoich umiejętności pływackich 

5. Dystans pływacki można płynąć w piance lub bez niej 

6. Podczas pływania obowiązkowy jest czepek 

7. Zabrania się używania płetw 

 

VIII. Sztafeta Swim Run Piecki Sprint 

1. Sztafeta składa się z dwóch osób 

- kobieca ( 2 kobiety ) 

- męska ( 2 mężczyzn ) 

- mix ( kobieta + mężczyzna ) 

       2. każdy zawodnik sztafety Swim Run pokonuje dystans, do którego jest wyznaczony tzn. jedna  

           osoba ze sztafety tylko biega, a druga tylko pływa. 

       3.zmiana sztafetowa następuję przez dotkniecie, klepnięcie  jednego zawodnika przez drugiego.  

          Jest to sygnał, żeby dotknięty zawodnik ruszył na swój odcinek biegowy lub pływacki. 

       4.każdy zawodnik ze sztafety posiada swój chip 

 

 

 

 



 

IX. Zasady rywalizacji i Wyposażenie Open Water 

1. Start i Meta dystansów Open Water znajduje się na plaży 

2. Dystans pływacki można płynąć w piance lub bez niej 

3. Podczas pływania obowiązkowy jest czepek, który każdy zawodnik otrzymuje od organizatora 

w pakiecie startowym 

4. Podczas zawodów Open Water zabrania się pływania z  bojką asekuracyjną pull-buoy z innymi 

bojkami asekuracyjnymi 

5. Zabrania się używania płetw 

6. Zawodnik powinien mieć podczas pływania okularki do pływania 

7. Każdy zawodnik musi mieć zamocowany chip do pomiaru czasu na nodze 

8. Swim Run Sprint i Długi pokonujemy solo z wyjątkiem dystansu sprint dla sztafet 

 

X. Bezpieczeństwo 

1.  Ze względu na specyfikę wyścigu udział w zawodach niesie za sobą pewne 

niebezpieczeństwo. Organizatorzy przykładają do zapewnienia bezpieczeństwa szczególną 

wagę, zapewniając większe niż przepisowo wymagane zabezpieczenie wodne i medyczne na 

trasie. Zawodnik zgłaszający się do Swim Run Budstol Invest Pieck 2022 zgadza się na start, 

co potwierdzasz zapisem na zawody, przyjmując do wiadomości oraz akceptując następujące 

fakty: 

- Każdy uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym 

ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z 

wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości 

odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o 

charakterze majątkowym. 

              - Każdy z uczestników ma obowiązek zakupienia ubezpieczenia na okazję udziału w zawodach 

              sportowych o podwyższonym ryzyku. Okazanie polisy w biurze zawodów ( kontrola   

              wyrywkowa )  jest jednym z    warunków odebrania pakietu startowego.  

2. Organizator posiada ubezpieczenie OC. 

3. Trasa pływacka zabezpieczona będzie przez WOPR  

4. Postaraj się dobrze ocenić swoje samopoczucie. Jeśli jest bardzo złe, podejmij 

odpowiedzialną decyzje o przerwaniu wyścigu i niezwłocznie poinformuj o tym organizatora. 

Opuszczanie wyścigu bez poinformowania służb organizatora, grozi obciążeniem kosztami 

ewentualnej akcji ratunkowej.  

5. Organizator lub przedstawiciel służb medycznych może wydać zakaz kontynuowania wyścigu 

dla danego zawodnika, jeśli któryś z zawodników jego zdaniem nie jest zdolny do dalszej 

rywalizacji lub jego stan zagraża jego zdrowiu lub życiu.  

6.  W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak, huragan, ulewny deszcz, burze 

z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej 

na inny termin lub zmiany formuły zawodów. 

 

 

      XI.  Zgłoszenia: 

1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie  

       www.sportmaniacs.com  ( zwanej dalej strona internetową ) 

2. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 27.06.2022 o godziny 20 do dnia 28.08.2022 do 

godziny 23:59 Organizator zastrzega  

sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń 

http://www.sportmaniacs.com/


3. Limit zgłoszeń wynosi 300 osób dla Swim Run i Open Water ( osobno ), decyduje kolejność 

opłaconych zgłoszeń. 

4. Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Imprezy na stronie  

internetowej i wpływ opłaty startowej na konto Organizatora. 

5. Odbiór pakietów startowych (chipów i numerów startowych) jest możliwy jedynie osobiście 

w dniu zawodów do godz.: 8:00 do 12.00 , w biurze imprezy umiejscowionym przy strefie 

zmian 

6. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania i okazania Organizatorowi dokumentu 

potwierdzającego tożsamość Uczestnika, w chwili odbioru pakietu startowego. 

7. Warunkiem udziału Uczestnika w Imprezie będzie złożenie pisemnego oświadczenia o 

dobrym stanie zdrowia bez przeciwwskazań  do udziału w Imprezie. Druki oświadczenia będą 

wydawane oraz zbierane przez Organizatora w chwili odbioru pakietu startowego oraz 

okazanie wykupienia ubezpieczenia na te zawody. 

8. Organizator Imprezy zastrzega sobie możliwość przekazania dodatkowych pakietów 

startowych dla zaproszonych gości. 

9. Uczestnik po dokonaniu zgłoszenia i opłacie tzw. startowego zgadza się na wykorzystanie 

przez organizatora swojego wizerunki na potrzeby organizatora i w materiałach 

promocyjnych imprezy organizowane przez Akademię Mistrzów Sportu. 

 

XII. Opłata wpisowa Swim Run Piecki 2022: 

-  opłaty wpisowej dokonujemy poprzez płatności elektroniczne w panelu zawodnika na 

stronie: www.sportsmaniac.com. 
       1. Swim Run Piecki 2022 - Bez Pamiątkowej Koszulki 

        - Swim Run Sprint 80 zł 

• Pierwsze 20 osób 60 zł 

• Kolejne 20 osób 70 zł 

        - Swim Run Długi 160 zł 

• Pierwsze 20 osób 140 zł 

• Kolejne 20 osób 150 zł 

        - sztafeta Swim Run Sprint 160 zł 

• Pierwsze 10 sztafet ( bez podziału na kategorie ) 140 zł 

        - Open Water 60 PLN 

• Pierwsze 20 osób 40 zł 

• Kolejne 20 osób 50 zł 

 

 
2.  Pakiet 3 Imprez Organizowanych przez AMS bez koszulki ( rejestracja na kilka imprez ) 

 Cross Run Budstol Invest 2022 + Swim Run Piecki 2022 – dystans Sprint  lub długi + 

 Biegowe Pory Roku 2023 ( cykl 4 biegów ) 

• 40 zł Cross Run Busdtol Invest 2022  ( zyskujesz 10 zł ) 

• 60 zł Swim Run Piecki 2022 – dystans Sprint ( zyskujesz 20 zł ) 

• 140 zł Swim Run Piecki 2022 – dystans długi ( zyskujesz 20 zł ) 

• 160 zł Biegowe Pory Roku 2023 ( zyskujesz 40 zł ) 

• Razem: 260 lub 340 zł za pakiet zależy który wybierzesz, zyskujesz 70 zł 
 

 

 

 

 

http://www.sportsmaniac.com/


 

3. Swim Run Piecki 2022 – VIP z koszulką 

• Swim Run Sprint 120 zł 

• Swim Run Długi 200 zł 

• sztafeta Swim Run 240 zł ( dwie koszulki ) 

•  Open Water  100 zł 

 

 

4. Pakiet 3 Imprez Organizowanych przez AMS z koszulką ( rejestracja na kilka imprez ) 

 Cross Run Budstol Invest 2022 + Swim Run Piecki 2022 – dystans Sprint  lub długi + 

 Biegowe Pory Roku 2023 ( cykl 4 biegów ) 

• 80 zł Cross Run Budstol Invest 2022  ( zyskujesz 10 zł ) 

• 100 zł Swim Run Piecki 2022 – dystans Sprint ( zyskujesz 20 zł ) 

• 180 zł Swim Run Piecki 2022 – dystans długi ( zyskujesz 20 zł ) 

• 200 zł Biegowe Pory Roku 2023 ( zyskujesz 40 zł ) 

• Razem: 380 lub 460 zł za pakiet z 3 koszulkami, Zyskujesz 70 zł 
 

- opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi 

- koszt uczestnictwa pokrywają zawodnicy 

- koszt organizacji pokrywają organizatorzy 

 

      XIII. Pomiar czasu i limity czasowe: 

       1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 

       2. Na trasie Imprezy będą znajdowali się wolontariusze - sędziowie. Uczestnicy skracający lub  

           nieporuszający się po wyznaczonej trasie zostaną zdyskwalifikowani. 

        3.Pomiar czasu odbywa się za pomocą chipów zamocowanych na kostce zawodnika,  

wydawanych razem z pakietem startowym. 

         4.Limit czasowy dla Uczestnika na ukończenie Imprezy wynosi: 

         - Swim Run Sprint : 1.5h godziny 

         - Swim Run Długi:  

         - Open Water: 

           1000m – 45min 

           2000m – 1.5h 

        5. Uczestnicy klasyfikowani będą na podstawie czasu netto, liczonego od przekroczenia linii  

         startu przez Uczestnika do linii mety. 

      

XII. Klasyfikacje i nagrody Swim Run Sprint i Długi: 

     1. Klasyfikacje: 

     - OPEN K/M 

     - Kategorie wiekowe: 

     K/M 20, 18-29lat 

     K/M 30, 30-39lat 

     K/M 40, 40-49lat 

     K/M 50, 50-59lat 

     K/M 60+ , 60+.lat 

1. Sztafeta K/M 

- kobieca 

- męska 

- mix 



      3. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia zawodnika w  

          chwili rejestracji. 

      4. Kategorie nie dublują się. Zawodnik może być raz nagradzany. 

      5. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Imprezę otrzymują na mecie pamiątkowe medale. 

      6. dla pierwszych 3 miejsc w kategorii open i wiekowych pamiątkowe statuetki  

      7.Nagradzani zawodnicy musza być osobiście na dekoracji. 

      8. Brak zawodnika na dekoracji  i osobistego odebrania nagrody wiązać się będzie z utratą  

             nagrody, która przepadnie. 

       9.Dla 3 pierwszych sztafet w każdej kategorii pamiątkowe statuetki 

 

XIV. Klasyfikacje i nagrody Open Water 

1. Klasyfikacje: 

     - OPEN K/M 

     - Kategorie wiekowe: 

     K/M 20, 18-29lat 

     K/M 30, 30-39lat 

     K/M 40, 40-49lat 

     K/M 50, 50-59lat 

     K/M 60+ , 60+.lat 

      2. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia zawodnika w  

          chwili rejestracji. 

      3. Kategorie nie dublują się. Zawodnik może być raz nagradzany. 

      4. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Imprezę otrzymują na mecie pamiątkowe medale. 

      5. dla pierwszych 3 miejsc w kategorii open i wiekowych pamiątkowe statuetki  

      6.Nagradzani zawodnicy musza być osobiście na dekoracji. 

      7. Brak zawodnika na dekoracji  i osobistego odebrania nagrody wiązać się będzie z utratą  

             nagrody, która przepadnie. 

 

 

XIII. Postanowienia końcowe 

1.obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;  
 2. organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;  
 3.organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i 
inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych 
rzeczy. W przypadku konieczności pozostawienia na przechowanie cennych przedmiotów prosimy o 
osobisty każdorazowy kontakt z organizatorem;  
 4.organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. 
Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub 
poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub 
uczestnictwem w Biegu;  
 5.organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu 
zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania 
innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;  
 6.decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy 
są ostateczne i nieodwołalne;  
 7.uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy 
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za 
sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów 
fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza 



Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił 
charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował 
się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność;  
  
 8.uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze 
własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;  
9. organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących 
potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu; 
10.młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;  
11.  protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu 
wyników.  
  
  
Organizator: 
 


