
 

 

 

 

 

Regulamin 

IIAmatorskich zawodów wytrzymałościowo – siłowych o puchar 

AQUA-ZDRÓJ Squash and fitness center 

 

Organizator: Aqua-Zdrój Centrum Aktywnego Wypoczynku Nip.8862888016  

Regon: 020698864 ul.Ratuszowa 6 58-304 Wałbrzych 

 

§ 1 Postanowienia Ogólne 

1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w I Amatorskich 

zawodach wytrzymałościowo – siłowych o puchar AQUA-ZDRÓJ Squash 

and fitness Center, które odbędą się w dniu 24.06.2017 roku w Centrum 

Aktywnego Wypoczynku Aqua-Zdrój, 58-304 Wałbrzych ul. Ratuszowej 6 

w strefie Squash and fitness center 

2. Celem organizacji zawodów jest popularyzowanie sportów siłowo- 

wytrzymałościowych wśród młodzieży (osoby w wieku od 16 lat) i 

dorosłych, a także propagowanie aktywnego stylu życia w regionie.   

 

§ 2 Termin i miejsce Zawodów 

1. Zawody odbędą się w Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua- Zdrój 

w Wałbrzychu przy ul. Ratuszowej 6, 58-304 Wałbrzych,w dniu 

24.06.2017 w godzinach od 16.00 do 19.00 

2. Planowane miejsce lokalizacji I Amatorskich zawodów wytrzymałościowo 

– siłowych: siłownia AQUA-ZDRÓJ Squash and fitness Center. 

3. O godz. 19.00 odbędzie się rozdanie nagród dla najlepszych zawodników. 



 

§ 3 Warunki Uczestnictwa 

1. W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy amatorzy sportów siłowo – 
wytrzymałościowych zarówno kobiety jak i mężczyźni. 

2. W zawodach może uczestniczyć osoba pełnoletnia, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która nie 

ukończyła 16 lat, może uczestniczyć w zawodach za pisemną zgodą 
opiekuna prawnego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do 

regulaminu. 

3. Uczestnikiem zawodów zostaje osoba, której stan zdrowia pozwala na 
uczestnictwo w zawodach. Zawodnik bierze udział w zawodach na własną 

odpowiedzialność i ryzyko. 

4. Zawodnikiem może zostać każdy, kto w dniu zawodów wykupi bilet 

wstępu na siłownię AQUA-ZDRÓJ Squash and fitness Center i wypełni 
zgłoszenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu. 

5. Zgłoszenia przyjmowane są od 19.06.2017 roku do 24.06.2017 roku do 

godz. 16.00 w recepcji squash and fitness center 

6. Biorąc udział w zawodach  wytrzymałościowo-siłowych zawodnik wyraża 

zgodę na wykorzystanie wizerunku w mediach elektronicznych, w 
szczególności na stronach internetowych oraz portalach 

społecznościowych      

7. Wypełnienie zgłoszenia jest jednoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem 
Regulaminu. 

 

§ 4 Zasady Zawodów 

1. Zawody siłowo – wytrzymałościowe składać się będą z jednego obiegu 
ćwiczeń w którego skład wchodzą  ćwiczenia wykonywane w następującej 

kolejności: 

wersja dla kobiet: 

a) wyciskanie na leżąco 30% masy ciała 15 pow.   

b) pompki damskie 16 pow. bądź męskie 8 pow. 

c)do wyboru brzuszki na drążku z ugiętymi kolanami 16 pow. bądź 
kolana do łokci 8 pow. 

d) burpees 10 pow. 

wersja dla mężczyzn: 

a) wyciskanie na leżąco z ciężarem 50% masy ciała 20 pow. 

b) pompki  - obniżenie ciała na 2 cm od podłogi 20 pow oraz powrót 

do wyprostowanych łokci 

c) do wyboru brzuszki na drążku z ugiętymi kolanami 20 pow. bądź 
kolana do łokci 10 pow. 

d) burpees 10 pow. 



Zawodnik ma 5 minut w których musi wykonać jak największą ilość obiegów. 

W przypadku uzyskania takich samych wyników zostanie wprowadzona 

konkurencja dodatkowa polegająca na wykonaniu poprawnej deski na piłce w 
jak najdłuższym czasie. 

2. Aby wziąć udział w zawodach, każdy z uczestników musi w obecności 

instruktora dokonać pomiaru wagi ciała. 

3.  Maksymalny czas na wykonanie zadania wynosi 5 min 

4. Każde poprawnie wykonane ćwiczenie to jeden punkt 

5. Zawodnicy, którzy osiągną największą ilość punktów wygrywają. 

6. Nagrody przyznawane są dla 3 najlepszych zawodników ale  przewidziane 
są dodatkowe upominki. 

 

ZAŁĄCZNIK 1/2 

 OPIS WYKONANIA 

 

I. Wyciskanie leżąc 

Każde poprawne wyciśnięcie sztangi polega na zejściu z ciężarem równym 

połowie masy swego ciała i dotknięciu klatki piersiowej, a następnie 
wyciśnięciu do prostych łokci(min.3/4 ruchu) nie odrywając ciała od ławki. 

II Pompka 

Klasyczna pompka - dłonie pod barkami; tułów, biodra i nogi w jednej linii. 

Zejście na wysokość ok. 2cm od podłogi. 

III Brzuszki na drążku z ugiętymi kolanami 

Poprawny zwis na drążku i ugięcie kolan na wysokości bioder tworząc kąt 

prosty między tułowiem a kolanami 

 Brzuszki na drążku kolana do łokci 

Poprawnie wykonane ćwiczenie to dotknięcie kolanami łokci w zwisie na 

drążku. 

IV Burpess 

Ćwiczenie polegające na padnij- powstań z dotknięciem klatki piersiowej 

podłogi i klaśnięciem nad głową. 

 

 
Niespełnienie któregokolwiek z wymagań określonych w Opisach 

Wykonania powoduje nie zaliczenie ćwiczenia i brak możliwości 
podejścia do kolejnego. 


