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1. TERMIN ZAWODÓW:  12 – 13.02.2021 

• BLOK I –  12.02.2021 – Zawody – 17.00 

• BLOK II – 13.02.2021 – Zawody – 09.00 

• BLOK III – 13.02.2021 – Zawody – 16.15  

 

2. MIEJSCE ZAWODÓW:   

• Kryta pływalnia MOSiR Dębica ul. Piłsudskiego 19. 

 

3. INORMACJE TECHNICZNE:   

• Pływalnia 50m; 8 torów, temperatura wody: 27°C   

• Pomiar czasu: elektroniczny  

 

4. ORGANIZATOR ZAWODÓW:  

• Polski Związek Pływacki  

• MOSiR Dębica 

• Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki 

 

5. ZASADY FINANSOWANIA:   

• Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy  

• Koszty uczestnictwa ponoszą kluby   

• Opłata startowa wynosi 500 zł od każdego zgłoszonego Klubu płatna przelewem zgodnie                                                

z pkt. 8 komunikatu. 

 

6. ZASADY UCZESTNICTWA:  

• wg zasad generalnych Regulaminu Imprez PZP (Klubowe Mistrzostwa Polski Juniorów) 

• w zawodach mają prawo startu zawodnicy w wieku 14 – 19 lat . 

• zakwalifikowane zostały Kluby:  

 

7. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW – według zasad generalnych.   

- Obsługa informatyczna: p. Tomasz Bachórz adres email:  tomasz.bachorz@op.pl  tel. 693 971 777. 

- Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę uprawnioną – 

Administratora klubu. 

 - Zgłoszeń należy dokonać do dnia 07 lutego do godziny 23:59. W zawodach mogą uczestniczyć  

w poszczególnych konkurencjach tylko zawodnicy zgłoszeni w ww. terminie. Do dnia 11 lutego 2021 roku do 

godziny 12.00 dopuszcza się dodatkowe zgłoszenie - dotyczy to wyłącznie zgłaszania zawodnika  

w miejsce innego zawodnika tego samego klubu.  

 

8. OPŁATY STARTOWE I REGULAMINOWE 

• Opłata startowa wynosi 500 zł od każdego zgłoszonego Klubu - płatna wyłącznie gotówką w biurze zawodów 

(w dniu zawodów). 

• Dane do faktury prosimy przesłać mailowo w dniach poprzedzających zawody, na adres: 

pozplywacki@poczta.onet.pl 

• Niewystartowanie zgłoszonego zawodnika powoduje nałożenie na klub opłaty regulaminowej w wysokości 

określonej w „Taryfikatorze Opłat PZP”. 
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9. PROGRAM ZAWODÓW 

BLOK I - piątek 
rozgrzewka: 15.45 – 16.45; otwarcie zawodów 16.50; zawody – 17.00 

KOBIETY MĘŻCZYŹNI 

1.  50 m st. dowolnym  2.  50 m st. dowolnym  

3.  50 m st. klasycznym  4.  50 m st. klasycznym  

5.  100 m st. motylkowym  6.  100 m st. motylkowym  

7.  200 m st. dowolnym  8.  200 m st. dowolnym  

9.  200 m st. grzbietowym  10.  200 m st. grzbietowym  

11.  400 m st. zmiennym  12.  400 m st. zmiennym  

13. 4x100 dowolnym MIX 

BLOK II - sobota 
rozgrzewka 07.45 – 08.45; zawody 09.00 

14.  50 m st. motylkowym  15.  50 m st. motylkowym  

16.  50 m st. grzbietowym  17.  50 m st. grzbietowym  

18.  400 m st. dowolnym  19.  400 m st. dowolnym  

20.  100 m st. klasycznym  21.  100 m st. klasycznym  

22.  200 m st. zmiennym  23.  200 m st. zmiennym  

24.  4 x 100 m st. dowolnym  25.  4 x 100 m st. dowolnym  

26. 4 x 100 m st. zmiennym MIX 

BLOK III - sobota 
rozgrzewka: 15.00 – 16.00; zawody - 16.15 

27.  200 m st. motylkowym  28.  200 m st. motylkowym  

29.  100 m st. dowolnym  30.  100 m st. dowolnym  

31.  100 m st. grzbietowym  32.  100 m st. grzbietowym  

33.  200 m st. klasycznym  34.  200 m st. klasycznym  

35.  800 m st. dowolnym  36.  800 m st. dowolnym  

37.  4 x 100 m st. zmiennym  38.  4 x 100 m st. zmiennym 

 

10. PRZEPISY TECHNICZNE 

Według „Zasad Generalnych Regulaminu Organizacji Zawodów Centralnych w Pływaniu”:  

• Zawody są rozgrywane na pływalni 50 m, systemem „seriami na czas”.  

• W konkurencji 800 metrów stylem dowolnym każdy klub ma prawo zgłosić jednego zawodnika/zawodniczkę  
w wieku 14-19 lat.  

• W pozostałych konkurencjach indywidualnych klub ma prawo zgłosić 2 zawodników:  
- co najmniej jeden ze zgłoszonych zawodników musi być w przedziale wiekowym 14-16 lat.  

• Do konkurencji sztafetowych każdy klub może zgłosić jeden zespół, w skład którego musi wchodzić co najmniej 
2 zawodników w przedziale wiekowym 14-16 lat.  

• Zawodnicy mają prawo startu w 2 konkurencjach indywidualnych i 1 sztafecie w każdym bloku zawodów lecz  
w nie większej liczbie konkurencji indywidualnych niż 5 w całych zawodach.  

• Dopuszcza się startu Poza Konkurencją Drużynową. 

• Rozstawienie serii zostanie dokonane na podstawie wyników z basenu 25m z okresu ostatnich 15 miesięcy. 
 

11. PUNKTACJA 

W konkurencjach indywidualnych punktacja drużynowa przedstawia się następująco:  

• I miejsce liczba punktów równa podwójnej liczbie klubów plus 1 punkt, II miejsce minus 2 punkty, każde kolejne 
miejsce o 1 punkt mniej.  

• W wyścigach na 800 metrów stylem dowolnym oraz w wyścigach sztafetowych punkty liczone są podwójnie.  
 

12. NAGRODY 
Najlepsze 8 klubów otrzymuje puchary za sumę punktów w klasyfikacji drużynowej. Nagrody rzeczowe dla  

2 zawodniczek i 2 zawodników (po jednej/jednym w kategorii 14-16 lat i kategorii 17-19 lat) za jeden najlepszy 

wynik wg obowiązującej w danym roku punktacji FINA. 
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13. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

Hotel Gold, wyżywienie z zakwaterowaniem - 115 zł 

Kontakt tel: +48 14 681 42 44 

  

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Pływalnia do rozgrzewki będzie udostępniona wg programu przed rozpoczęciem każdego bloku startowego,  

• Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP,  

• W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Naczelnik Zawodów.  
 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki, ul. Pułaskiego 13 a, NIP: 813-10-
90-522, tel. /fax 17 85-360-46 , e-mail: pozplywacki@poczta.onet.pl  

2. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, 
przeprowadzenia i zawodów pływackich: „Klubowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Pływaniu” aż do wyłonienia 
zwycięzców i odbioru nagród. 

3. Dane osobowe uczestników Zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 
2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi 
przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. 

4. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. 
dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych 
- przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2 

5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO 
– realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w zawodach stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 
pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane 
dotyczą. 

6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia 
przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym 
momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach: „Klubowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Pływaniu”. 

7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 
przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się 
poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora. 

Udział w Zawodach pływackich obejmuje także zgodę na publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą 
miejscowości, w której trenuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator 
ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i  miejscowością, w 
której zamieszkuje, na liście startowej oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania 
zawodów pływackich. 

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak 

zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Zawodach. 
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