KOMUNIKAT
MEMORIAŁU JERZEGO
SZCZERBATEGO
PUCHAR ZIEMI PODKARPACKIEJ

1. Termin i miejsce zawodów
- 19.03.2022, Pływalnia MOSiR, 39-400 Tarnobrzeg, Al. Niepodległości 2
- Rozgrzewka I blok godz. 9:00, Zawody 10:00
- Rozgrzewka II blok godz. 14:30, Zawody 15:30
2. Organizator
Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki,
UKS „Delfin” Tarnobrzeg,
MOSiR Tarnobrzeg,
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

3. Uczestnictwo
W zawodach mają prawo startu zawodnicy odpowiadający następującym
wymogom:
- są zrzeszeni w klubie sportowym, który jest członkiem zwyczajnym PZP i
posiada licencję klubową PZP;
- posiadają aktualną licencję zawodnika PZP;
- posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do uprawiania pływania;
- spełniają wymogi regulaminu zawodów.
Sędzia główny może wykluczyć zawodnika, z dalszych startów w zawodach, za
niesportowe zachowanie, w tym celowe przedłużanie ukończenia wyścigu.
Za bezpieczeństwo
i
ubezpieczenie zawodników podczas zawodów
odpowiedzialność ponoszą opiekunowie i zgłaszający do udziału w zawodach.
Dopuszcza się udział zawodników zagranicznych.
Zawody odbywają się w następujących kategoriach wiekowych:
kategoria I – 12 - 13 lat (rocznik 2010 - 2009),
kategoria II – 14 - 15 lat (rocznik 2008 - 2007),
kategoria III – 16 lat i starsi (rocznik 2006 i starsi),
mix – sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym (3 dz/3 ch po 2 osoby z każdej kategorii
wiekowej)
kategoria OPEN - sztafeta 4 x 50 m stylem zmiennym
Kategorie w konkurencji 100 m stylem klasycznym
Konkurencja 100 m stylem klasycznym jest konkurencją memoriałową w systemie
eliminacji i finałów w dwóch kategoriach wiekowych:
Finał 1: kategoria 12 – 13 lat dziewcząt i
chłopców. Finał 2: kategoria 14 lat i starsi
dziewcząt i chłopców.
Do punktacji drużynowej za 100 m stylem klasycznym zaliczane są wyniki eliminacji
z zachowaniem podziału na kategorie wiekowe: kategoria I – 12 13 lat,
kategoria II - 14- 15 lat, kategoria III – 16 lat i starsi

4. Program zawodów
L.P.

1.
3.
5.
7.
9.
11.

12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.

KONKURENCJE BLOK I rozgrzewka 9:00 zawody
10:00
DZIEWCZĘTA
Chłopcy
100 m st klasycznym - eliminacje
2. 100 m st klasycznym - eliminacje
50 m stylem motylkowym
4. 50 m stylem motylkowym
100 m stylem grzbietowym
6. 100 m stylem grzbietowym
100 m stylem dowolnym
8. 100 m stylem dowolnym
200 m stylem zmiennym
10. 200 m stylem zmiennym
Sztafeta 6x50 st. dowolnym mix (3 dz/3 ch po 2 osoby z każdej kategorii
wiekowej)
KONKURENCJE BLOK II rozgrzewka 14:30
zawody 15:30
100 m st klasycznym – Finał 1
13. 100 m st klasycznym – Finał 1
100 m st klasycznym – Finał 2
15. 100 m st klasycznym – Finał 2
50 m stylem dowolnym
17. 50 m stylem dowolnym
100 m stylem zmiennym
19. 100 m stylem zmiennym
50 m stylem klasycznym
21. 50 m stylem klasycznym
50 m stylem grzbietowym
23. 50 m stylem grzbietowym
100 m stylem motylkowym
25. 100 m stylem motylkowym
4x50 m st. zmiennym open
27. 4x50 m st. zmiennym open

5. Punktacja drużynowa
Punktacja prowadzona będzie osobno w każdej kategorii wiekowej (wg punktacji
FINA).
Do punktacji drużynowej za 100 m stylem klasycznym zaliczane są wyniki
eliminacji z zachowaniem podziału na kategorie wiekowe: kategoria I – 12 13
lat, kategoria II - 14- 15 lat, kategoria III – 16 lat i starsi
Na koniec zawodów nastąpi zsumowanie punktów.
Punktuje 2 najlepszych zawodników z jednego klubu w każdej konkurencji
indywidualnej.
Punktuje jedna najlepsza sztafeta klubu (4x50 m stylem zmiennym wg.
punktacji FINA,
W przypadku sztafety 6x50 m stylem dowolnym wg. następującego klucza: I miejsce
300 pkt., II miejsce 200 pkt., III miejsce 100 pkt., IV miejsce 70 pkt., V miejsce 50 pkt.

6. Przepisy techniczne
Pływalnia dł. 25 m, 6 torów, temperatura wody 27o C. pomiar czasu automatyczny,
Zawodnik ma prawo startu w 3 konkurencjach i sztafecie w każdym bloku zawodów.
Klub może wystawić maksymalnie 2 sztafety, punktuje jedna.
Sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym mix (3 dziewczyny, 3 chłopców).
W sztafecie startują zawodnicy po dwie osoby z każdej kategorii wiekowej
dziewczyna i chłopiec. Jeżeli klub nie ma zawodnika z danej kategorii
wiekowej może zastąpić go zawodnikiem młodszym. Kolejność startujących od
najmłodszego do najstarszego.
Kolejność dziewczyna/chłopiec dowolna.
Sztafeta 4x50 m stylem zmiennym dziewcząt i chłopców rozgrywana jest w kategorii
open.

Zawody będą przeprowadzone systemem serii na czas z wyjątkiem konkurencji
100 m stylem klasycznym, która przeprowadzona będzie w systemie eliminacji i
finałów
dziewcząt i chłopców. Do finału kwalifikuje się sześć najlepszych zawodniczek
i sześciu najlepszych zawodników w dwóch kategoriach: 12-13 lat oraz 14 lat i
starsi.
Rozstawienia zawodników do poszczególnych serii dokona Organizator na
podstawie zgłoszeń przez system SEL. UWAGA: Listy startowe nie będą
rozdawane na zawodach, należy je pobrać ze strony www.pozp.info lub
www.livetiming.pl
W trakcie zawodów wokół niecki basenu przebywać mogą jedynie (oprócz sędziów)
trenerzy oraz zawodnicy.

7. Nagrody
Nagrodą w konkurencji memoriałowej 100 m stylem klasycznym jest puchar
dla najlepszej zawodniczki i zawodnika w każdym finale.
Trzech pierwszych zawodników w poszczególnych konkurencjach w każdej kategorii
wiekowej otrzyma dyplomy i medale.
Nagroda rzeczowa dla najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach
wiekowych za dwa najcenniejsze punktowo wyniki wg tabel FINA.
Trzy najlepsze kluby w punktacji drużynowej otrzymają puchary i dyplomy.

8. Zasady finansowania
Koszty organizacyjne pokrywa Organizator
Koszty przejazdu pokrywają zainteresowane kluby
Opłata startowa 20 zł od zawodnika
Opłata za komunikat 20 zł (obligatoryjnie)
Płatność gotówką w dniu zawodów w biurze zawodów.

9. Zgłoszenia
Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL
PZP
przez osobę uprawnioną – Administratora klubu.
Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie
statusu AKTYWNY w systemie SEL.
Zgłoszenia należy przesłać do dnia 16.03.2022.
Wycofania zawodników można dokonać do 18.03.2022 do godz. 10:00.

10. 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;
- 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

11. WYŻYWIENIE
Zamawianie obiadów we własnym zakresie przez zainteresowane kluby.
1. Restauracja Małgośka, Tarnobrzeg, ul. Wyspiańskiego 19 (Pawilon 3),
tel. 15 822 39 79, tel.: +48 502 921 324, e-mail: ebj.boguslawjarek@op.pl
2.

Stary Browar, Tarnobrzeg, Ul. Jachowicza 12, tel. 15 22 78 39, tel. 696 666 500.

12. Postanowienia końcowe
Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

Organizator
Podkarpacki
Okręgowy
Związek
Pływacki

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Podkarpacki Okręgowy Związek
Pływacki, ul. Pułaskiego 13 a, 35-011 Rzeszów, NIP: 813-10-90-522, tel. +48
(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:
„MEMORIAŁ JERZEGO SZCZERBATEGO PUCHAR ZIEMI PODKARPACKIEJ”
w dniu 20.03.2021 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: „MEMORIAŁ JERZEGO
SZCZERBATEGO PUCHAR ZIEMI PODKARPACKIEJ” w dniu 19.03.2022.
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.

