
 
 

 
 
 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 
 

Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Dzieci 10-11 lat w pływaniu 
 
 

Stalowa Wola 22.05.2021r. 
 
 
 
 
 

 

 
 
1. Termin i miejsce zawodów 
 
Stalowa Wola, 22.05.2021r. (godz. 9:00 rozgrzewka, godz. 10:00 zawody) 
Kryta Pływalnia MOSIR Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15 
 
2. Organizatorzy 

Polski Związek Pływacki  
Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki 
Sekcja Pływacka „MOTYL” MOSiR Stalowa Wola  
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
 
3. Uczestnictwo 
W zawodach mają prawo startu zawodnicy: 
- zgłoszeni przez klub, szkołę lub 0ZP,  
- posiadający aktualne badania lekarskie,  
- posiadający aktualne licencje PZP oraz ubezpieczenie klubowe NNW  
W zawodach mają prawo startu zawodnicy 10 i 11 letni (rocznik 2011, 2010) 

 
3.1. Zawodnicy 11-letni startują w 2 konkurencjach indywidualnych i 1 sztafecie 
w każdym bloku zawodów, zawodnicy 10-letni startują we wszystkich konkurencjach.  
3.2. Zawodnik może wystartować tylko w jednych zawodach.  
 
 
 
 
 
 



4. Punktacja 11-latków. Wg zasad generalnych.  
4.1. Prowadzona jest ogólnopolska punktacja drużynowa łączna oraz oddzielnie dla 

dziewcząt i chłopców.  
4.2. Punktacja ogólnopolska będzie opublikowana po zakończeniu zawodów we 

wszystkich OZP.  
4.3. Punktują tylko zawodnicy, którzy wystartują w 4 konkurencjach indywidualnych.  
4.4. Prowadzony będzie indywidualny ranking ogólnopolski oddzielnie dla każdej 

konkurencji wyłącznie dla zawodników startujących w 4 konkurencjach 
indywidualnych oraz ranking sztafet – jako podstawa utworzenia klasyfikacji 
drużynowej.  

4.5. Do klasyfikacji drużynowej klubu liczone są: 3 najlepsze wyniki w każdej konkurencji 
indywidualnej dziewcząt i chłopców oraz 2 najlepsze wyniki zespołów sztafetowych 
(dziewcząt i chłopców)  

4.6. Opublikowany będzie również ogólnopolski indywidualny ranking wielobojowy 
oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej i z podziałem na dziewczęta i chłopców - 
wyłącznie dla zawodników startujących w 4 konkurencjach indywidualnych – suma 
punktów FINA uzyskanych we wszystkich 4 startach.  

4.7. Stosowana jest punktacja FINA obowiązująca w danym roku.  
4.8. Wyróżnionych zostanie w klasyfikacji łącznej: 10 najlepszych drużyn i ich trenerów. 

20 najlepszych zawodników (10 dziewcząt i 10 chłopców) – za wielobój. 
 

 
5. Punktacja 10-latków 
Wg zasad generalnych.  
5. Prowadzona jest ogólnopolska punktacja drużynowa łączna oraz oddzielnie 

dla dziewcząt i chłopców.  
5.1. Punktacja ogólnopolska będzie opublikowana po zakończeniu zawodów we 

wszystkich OZP.  
5.2. Punktują tylko zawodnicy, którzy wystartują we wszystkich 

konkurencjach indywidualnych.  
5.3. Prowadzony będzie indywidualny ranking ogólnopolski oddzielnie dla 

każdej konkurencji, wyłącznie dla zawodników startujących w 4 
konkurencjach indywidualnych – jako podstawa utworzenia klasyfikacji 
drużynowej.  

5.4. Do klasyfikacji drużynowej Klubu liczone są: 3 najlepsze wyniki w każdej 
konkurencji indywidualnej dziewcząt i chłopców.  

5.5. Opublikowany będzie również ogólnopolski indywidualny ranking 
wielobojowy z podziałem na dziewczęta i chłopców - wyłącznie dla 
zawodników startujących w 4 konkurencjach indywidualnych – suma 
punktów FINA uzyskanych we wszystkich 4 startach.  

5.6. Stosowana jest punktacja FINA obowiązująca w danym roku.  
5.7. Wyróżnionych zostanie w klasyfikacji łącznej:  
- 10 najlepszych drużyn i ich trenerów. 
- 20 najlepszych zawodników (10 dziewcząt i 10 chłopców) – za wielobój.



6. Program zawodów 

 

22.05.2021.  sobota – I Blok rozgrzewka godz. 9:00 start godz. 10:00 

 DZIEWCZĘTA  CHŁOPCY 

1. 50 m st. motylkowym 11 lat 2. 50 m st. motylkowym 11 lat 

3. 50 m st. dowolnym 10 lat 4. 50 m st. dowolnym 10 lat 

5. 100 m st. grzbietowym 11 lat 6. 100 m st. grzbietowym 11 lat 

7. 50 m st. klasycznym 10 lat 8. 50 m st. klasycznym 10 lat 

9. 200 m st. dowolnym 11 lat 10. 200 m st. dowolnym 11 lat 

11. 4x50 m st. zmiennym 11 lat 12. 4x50 m st. zmiennym 11 lat 

 

22.05.2021. sobota - II Blok rozgrzewka godz. 14:30 start godz. 15:00 

13. 100 m st. klasycznym 11 lat 14. 100 m st. klasycznym 11 lat 

15. 50 m st. grzbietowym 10 lat 16. 50 m st. grzbietowym 10 lat 

17. 100 m st. dowolnym 11 lat 18. 100 m st. dowolnym 11 lat 

19. 100 m st. zmiennym 10 lat 20. 100 m st. zmiennym 10 lat 

21. 200 m st. zmiennym 11 lat 22. 200 m st. zmiennym 11 lat 

23. 4x50 m st. dowolny 11 lat 24. 4x50 m st. dowolny 11 lat 

    
 
 
 
 

 
7. Przepisy techniczne 
7.1. Zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 25m, ilość torów 6, pomiar czasu 
automatyczny. 
7.2. UWAGA: Listy startowe nie będą rozdawane na zawodach, należy je pobrać ze 

strony www.pozp.info lub www.livetiming.pl  
 
8. Zgłoszenia do zawodów 
Wg zasad generalnych. 
Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę 
uprawnioną – Administratora SEL w nieprzekraczalnym terminie do 19.05.2021. 
Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie przez niego 
statusu AKTYWNY w SEL  
 

Lista startowa będzie zamieszczona na w/w stronach  
WYCOFANIA MOGĄ BYC DOKONYWANE DO 21.05.2021. do godz. 10:00 - 
wyłącznie mailowo tomasz.bachorz@op.pl  PO TYM TERMINIE OPŁATA 
STARTOWA BĘDZIE POBIERANA ZGODNIE ZE ZGŁOSZENIEM. 
 
9. Zasady finansowania 
- koszty organizacyjne pokrywa organizator, 
- koszty uczestnictwa ponoszą kluby,  
- opłata startowa – 20 zł od zawodnika,  
- opłata obligatoryjna lista startowa i komplet komunikatów – 20 zł.

http://www.pozp.info/
http://www.livetiming.pl/
mailto:tomasz.bachorz@op.pl


10. Nagrody  
10.1. Dla najlepszych trzech zawodniczek i zawodników w każdej konkurencji i każdej 
kategorii wiekowej zostaną wręczone medale i dyplomy. 
10.2. Wyróżnionych zostanie 10 najlepszych drużyn w ogólnopolskiej klasyfikacji 
zawodników 10 i 11 letnich oraz ich trenerów 
 
 
11. Wyniki zawodów 
wg zasad generalnych.  
11.1. Komisja Pływania PZP sporządzi sprawozdanie z uwzględnieniem wszystkich 
startujących. 
UWAGA: Na profilu facebook MOSIRu Stalowa Wola, będzie prowadzona 
transmisja LIVE z zawodów. 
 
 
12. Postanowienia końcowe 
12.1. Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP. 
12.2. Do zawodów nie zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy nie spełniają wymogów 
zgodnych z regulaminem imprezy.  
12.3. O sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje delegat POZP, który jest 
jednocześnie przewodniczącym Komisji Odwoławczej.  
 
 
13. SPRAWY ORGANIZACYJNE  
Zawody zostaną zorganizowane według zaleceń zawartych w aktualnej PROCEDURZE 

BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU 

opracowaną przez Polski Związek Pływacki;  

Warunkiem dopuszczenia do udziału w zawodach jest posiadanie przez klub podpisanych 

przez Prezesa/Dyrektora Klubu/Kierownika ekipy lub trenera biorącego udział w zawodach 

Deklaracji (załącznik 1), że w trakcie zawodów posiada tę Deklarację i Oświadczenia 

zawodników pełnoletnich lub rodziców/opiekunów prawnych zawodników niepełnoletnich 

(zał. 2.). 

W związku z COVID-19 i wytycznymi MZ i SANEPID gospodarz zawodów wprowadza 

następujące zasady:  
- zgłoszenie do udziału w zawodach jest jednoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik i jego 
trener/opiekun nie jest chory i w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie miał kontaktu z osobą 
zarażoną COVID-19 oraz nie jest w okresie kwarantanny; 
- przed wejściem na obiekt pływalni obowiązuje dezynfekcja rąk;   
- przed  wejściem  na  obiekt  pływalni  do  momentu  wejścia  do  szatni  obowiązuje 
noszenie  maseczki zakrywające usta i nos;  
- zawody będą rozgrywane bez udziału publiczności, a na teren krytej pływalni w czasie 
trwania zawodów zostaną wpuszczeni tylko zawodnicy i ich trenerzy. Rodzice mogą 
obserwować Wyniki Live zawodów na www.livetiming.pl;  
- na terenie obiektu obowiązuje zachowanie dystansu 2 metrów;  
- za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników, za przestrzeganie obostrzeń przez 
uczestników, odpowiedzialni są trenerzy/opiekunowie ekip;  
- w związku z RODO udział (zgłoszenie do zawodów) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 
na udostępnienie danych osobowych (listy startowe, wyniki, dekoracje itp.) oraz wyrażeniem 
zgody na publikację wizerunku w celach reklamowych i promocyjnych organizatora 

http://www.megatiming.pl/


 
14. Istnieje możliwość zamówienia wyżywienia 
Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli(około 300m od pływalni), tel. 794 963 444  

Kluby dokonują rezerwacji we własnym zakresie. 

 
 

Organizator  
Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki  

 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Administratorem danych osobowych jest  POZP w Rzeszowie 

2. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres 

niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i zawodów pływackich: Ogólnopolski 

Drużynowy Wielobój Pływacki Dzieci 10-11 lat Stalowa Wola 22.05.2021r., 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:  Ogólnopolski Drużynowy Wielobój Pływacki Dzieci 10-11 lat Stalowa 

Wola 22.05.2021r 

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. Zawodach pływackich obejmuje także 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.  
8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Zawodach.  


