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I. GŁÓWNY ORGANIZATOR ZAWODÓW: 
   Uczniowski Klub Sportowy Feniks Dębica 
   PZU

II. WSPÓŁORGANIZATORZY / PARTNERZY ZAWODÓW: 
-  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy 
-  Hotel Gold 
-  Fundacja „Gorąca Cegła” 

III. DATA I MIEJSCE ZAWODÓW: 
   6-7 maja 2022 roku, kompleks basenów krytych MOSIR, ul.  
   Piłsudskiego 19, 39-200 Dębica. 

IV. CEL ZAWODÓW: 
-   Popularyzacja sportu pływackiego wśród dzieci i młodzieży,
-   Propagowanie pływania jako dyscypliny wpływającej na 
    wszechstronny rozwój zdolności ruchowych dzieci i młodzieży,
-   Zapoznanie najmłodszych pływaków z atmosferą dużych  
    zawodów pływackich, - Integracja społeczności pływackiej. 

V. DANE TECHNICZNE PŁYWALNI: 
    Zawody zostaną rozegrane na pływalni 50 metrowej, 
    posiadającej 8 torów, temperatura wody wynosi 27,5 
    stopnia Celsjusza, pomiar czasu elektroniczny. 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY



VI. UCZESTNICTWO W ZAWODACH: 
   Prawo startu w zawodach mają zawodnicy zgłoszeni przez kluby  
   zrzeszone w PZP. Zawody będą rozgrywane w sześciu 
   kategoriach wiekowych: 2011 i młodsi, 2010 - 2009, 2008, 2007,  
   2006, 2005 i starsi. Każdy uczestnik może startować w dowolnej  
   ilości konkurencji. 

VII. NAGRODY – ŁĄCZNA PULA WYNOSI PONAD 
   20 000 ZŁOTYCH !!! 
   Medale okolicznościowe za miejsca I-III w każdej konkurencji 
   i kategorii wiekowej. Nagrody rzeczowe dla najlepszej 
   zawodniczki i zawodnika zawodów wg punktacji wielobojowej za   
   3 najlepsze wyniki (oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej). 
   W przypadku  identycznej ilości punktów decyduje najlepszy  
   wynik. Trzy najlepsze kluby w łącznej punktacji otrzymają  
   puchary. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania 
   dodatkowych nagród. 

VIII. PUNKTACJA DRUŻYNOWA 
   Za zajęcie: I miejsca 7 pkt., II m-ca 5 pkt., III m-ca 4 pkt., IV m-ca 3 
   pkt., V m-ca 2 pkt, VI m-ca 1 pkt. Punktuje 2 najlepszych 
   zawodników z jednego klubu w każdej konkurencji
   indywidualnej i w każdym roczniku osobno. 
   Drużyna, która wygra klasyfikację drużynową zdobywa TARCZĘ     
   FENIKSA. Taki klub jest zobowiązany do zgłoszenia zawodników 
   w kolejnej edycji zawodów, będzie mu wtedy przysługiwał rabat  
   w wysokości 50% opłaty startowej.



IX. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW 
   Zgłoszenia do zawodów tylko i wyłącznie przez system SEL. Data  
   zamknięcia zgłoszeń to poniedziałek 2 maja do godziny 24:00.  
   Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia 
   z zgłoszeń przy dużej liczbie zgłoszonych zawodników. Bezpłatne 
   wycofanie zawodnika może nastąpić do dnia 04.05.2022 roku 
   wyłącznie drogą mailową: tomasz.bachorz@op.pl.
   Za wycofania po podanym terminie pobieramy opłatę startową 
   zgodną ze zgłoszeniem. 

X. PROGRAM ZAWODÓW 
  06.05.2022 – DZIEŃ PIERWSZY 
  13:00 - 14:00 ROZGRZEWKA PRZED I BLOKIEM 
  14:10 UROCZYSTE OTWARCIE ZAWODÓW 
  14:20 ROZPOCZĘCIE KONKURENCJI I BLOKU ZAWODÓW 

1. 50 m stylem motylkowym kobiet - wszystkie kategorie wiekowe 

2. 50 m stylem motylkowym mężczyzn - wszystkie kategorie wiekowe 

3. 50 m stylem klasycznym kobiet - wszystkie kategorie wiekowe 

4. 50 m stylem klasycznym mężczyzn - wszystkie kategorie wiekowe 

5. 100 m stylem grzbietowym kobiet - wszystkie kategorie wiekowe 

6. 100 m stylem grzbietowym mężczyzn - wszystkie kategorie wiekowe 

7. 100 m stylem dowolnym kobiet - wszystkie kategorie wiekowe 

8. 100 m stylem dowolnym mężczyzn - wszystkie kategorie wiekowe 

9. 200 m stylem klasycznym kobiet - rozgrywane w kategoriach: 2008 - 2005 

   i starsi *** 

10. 200 m stylem klasycznym mężczyzn - rozgrywane w kategoriach: 2008 - 2005         

   i starsi ***



15 MINUTOWA PRZERWA
F1. 50 m stylem motylkowym kobiet FINAŁY – rozgrywane 
   w kategoriach: 2008, 2007, 2006, 2005 i starsi
F2. 50 m stylem motylkowym mężczyzn FINAŁY – rozgrywane  
    w kategoriach: 2008, 2007, 2006, 2005 i starsi
F.3 50 m stylem klasycznym kobiet FINAŁY – rozgrywane 
    w kategoriach: 2008, 2007, 2006, 2005 i starsi
F4. 50 m stylem klasycznym mężczyzn FINAŁY – rozgrywane 
    w kategoriach: 2008, 2007, 2006, 2005 i starsi
F5. 100 m stylem grzbietowym kobiet FINAŁY – rozgrywane 
    w kategoriach: 2008, 2007, 2006, 2005 i starsi
F6. 100 m stylem grzbietowym mężczyzn FINAŁY – rozgrywane 
    w kategoriach: 2008, 2007, 2006, 2005 i starsi
F7. 100 m stylem dowolnym kobiet FINAŁY – rozgrywane 
    w kategoriach: 2008, 2007, 2006, 2005 i starsi
F8. 100 m stylem dowolnym mężczyzn FINAŁY – rozgrywane 
    w kategoriach: 2008, 2007, 2006, 2005 i starsi

15 MINUTOWA PRZERWA
S1. (11) WYŚCIGI SKINS SZTAFET NA 4x200 m stylem zmiennym OPEN* -
mieszane



07.05.2022 – DZIEŃ DRUGI

12:00 ROZGRZEWKA PRZED II BLOKIEM

13:00 ROZPOCZĘCIE KONKURENCJI II BLOKU ZAWODÓW

12. 200 m stylem dowolnym kobiet - rozgrywane w kategoriach: 2008 - 2005 

    i starsi***

13. 200 m stylem dowolnym mężczyzn - rozgrywane w kategoriach: 2008 -   

   2005 i starsi***

14. 100 m stylem motylkowym kobiet - rozgrywane w kategoriach: 2008 -  

   2005 i starsi

15. 100 m stylem motylkowym mężczyzn - rozgrywane w kategoriach: 2008 - 

   2005 i starsi

16. 50 m stylem grzbietowym kobiet - wszystkie kategorie wiekowe

17. 50 m stylem grzbietowym mężczyzn - wszystkie kategorie wiekowe

18. 50 m stylem dowolnym kobiet - wszystkie kategorie wiekowe

19. 50 m stylem dowolnym mężczyzn - wszystkie kategorie wiekowe

20. 100 m stylem klasycznym kobiet - wszystkie kategorie wiekowe

21. 100 m stylem klasycznym mężczyzn - wszystkie kategorie wiekowe

22. 200 m stylem grzbietowym kobiet - rozgrywane w kategoriach: 2008 - 

   2005 i starsi***

23. 200 m stylem grzbietowym mężczyzn - rozgrywane w kategoriach: 2008 - 

   2005 i starsi***

24. 200 m stylem zmiennym kobiet - rozgrywane w kategoriach: 2008 - 2005

   i starsi***

25. 200 m stylem zmiennym mężczyzn - rozgrywane w kategoriach: 2008 - 

   2005 i starsi***



15 MINUTOWA PRZERWA

F16. 50 m stylem grzbietowym kobiet FINAŁY – rozgrywane 

    w kategoriach: 2008, 2007, 2006, 2005 i starsi

F17. 50 m stylem grzbietowym mężczyzn FINAŁY – rozgrywane 

    w kategoriach: 2008, 2007, 2006, 2005 i starsi

F18.50 m stylem dowolnym kobiet FINAŁY – rozgrywane 

    w kategoriach: 2008,2007, 2006, 2005 i starsi

F19. 50 m stylem dowolnym mężczyzn FINAŁY – rozgrywane 

    w kategoriach: 2008, 2007, 2006, 2005 i starsi

F14. 100 m stylem motylkowym kobiet kobiet FINAŁY – rozgrywane    

    w kategoriach: 2008, 2007, 2006, 2005 i starsi

F15. 100 m stylem motylkowym mężczyzn kobiet FINAŁY –  

    rozgrywane w kategoriach: 2008, 2007, 2006, 2005 i starsi

F20. 100 m stylem klasycznym kobiet kobiet FINAŁY – rozgrywane 

    w kategoriach: 2008, 2007, 2006, 2005 i starsi

F21. 100 m stylem klasycznym mężczyzn kobiet FINAŁY –

   rozgrywane w kategoriach: 2008, 2007, 2006, 2005 i starsi

15 MINUTOWA PRZERWA

S2. (26) WYŚCIGI SKINS NA 50 M dowolnym kobiet OPEN** 

S3. (27) WYŚCIGI SKINS NA 50 M dowolnym mężczyzn OPEN**

* Kwalifikację do wyścigu SKINS sztafet uzyskuje 8 najszybszych drużyn OPEN.
Administrator SEL musi zgłosić skład sztafet w proporcji 2 mężczyzn + 2 kobiety.
Na tej podstawie zostanie zliczony ogólny czas sztafety, który będzie brał pod
uwagę czasy indywidualne poszczególnych zawodników. 
Wyścigi będą rozgrywane w następujący sposób: w I serii wszyscy zawodnicy
będą pływali stylem motylkowym, po czym odpadają 2 najsłabsze sztafety,
następnie wszyscy płyną stylem grzbietowym i odpadają kolejne 2 sztafety itd.,
aż do wyłonienia najlepszej drużyny.

** Kwalifikację do wyścigów SKINS uzyskuje 8 najszybszych zawodników OPEN
w konkurencji 50 m stylem dowolnym, którym przewidziane są wyścigi SKINS 
w danym dniu.

*** Kwalifikację do wyścigów na dystansie 200 metrów w każdej konkurencji
będzie miało 40 najszybszych zawodników wg czasów zgłoszenia.



XI. ZASADY FINANSOWANIA

OPŁATA STARTOWA PŁATNA PRZELEWEM NA KONTO UKS FENIKS

DĘBICA: ALIOR BANK NR: 93 2490 0005 0000 4600 8229 1030

DANE DO FAKTURY wraz z POTWIERDZENIEM PRZELEWU prosimy

wysyłać na e-mail:

zawody.feniks@gmail.com

- koszty organizacji zawodów pokrywają organizatorzy,

- koszty uczestnictwa pokrywają kluby biorące udział wzawodach,

- opłata startowa - 20 zł od każdego ZGŁOSZONEGO startu,

- podstawą dopuszczenia do startu jest status „AKTYWNY” wsystemie,

W zawodach obowiązują aktualne przepisy FINA i PZP. W sprawach nie

ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Naczelnik Zawodów         

 w porozumieniu z Sędzią Głównym. Naczelnikiem Zawodów jest

Bartłomiej Kołodziej 721 211 776. Prawo interpretacji niniejszego

regulaminu przysługuje organizatorowi. Zgłoszenie Klubu jest

równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów. Biuro zawodów

będzie czynne W TRAKCIE TRWANIA ZAWODÓW. W zawodach może

wystartować max kolejność zgłoszeń. Podczas zawodów BĘDZIE

możliwość skorzystania z basenu rozgrzewkowego (4 tory na pływalni

25 m). Rozstawienie na zawodach będzie wykonane na podstawie

wyników z pływalni 25 m z ostatnich 15-tu miesięcy. Organizator

zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestników w

materiałach fotograficznych z zawodów 

w celach promocyjnych UKS Feniks Dębica oraz podmiotów

współpracujących.

mailto:zawody.feniks@gmail.com


ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Hotel Gold*** (400 m od basenu)

pokoje 2-4 os - cena 125 zł

śniadanie, obiadokolacja

Dworek Dębicki (1 km od basenu)

pokoje 2-4 os - cena 110 zł

śniadanie, obiadokolacja
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1. Losowanie nagród rzeczowych spośród startujących zawodników w trakcie trwania przerw między  
    finałami i startami skin race (konieczny odbiór osobisty, jeżeli nie ma zawodnika następuje  
    losowanie kolejnego zwycięzcy).

2. W trakcie trwania zawodów dla najbardziej aktywnych kibiców na trybunach nagrody rzeczowe.

3. Serie premiowane w każdej konkurencji zawodów.

4. Nagrody rzeczowe dla 1 najlepszego zawodnika i zawodniczki w każdej  kategorii wiekowej (wg  
    punktacji wielobojowej za 3 najlepsze wyniki oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej w przypadku  
    identycznej ilości pkt. decyduje najlepszy wynik).

5. III najlepsze drużyny zawodów otrzymają puchary. 

INFORMACJE O NAGRODACH

WAŻNE !
  ODBIÓR WYLOSOWANEJ NAGRODY PRZEZ ZAWODNIKA MOŻLIWY JEST  
  WYŁĄCZNIE PO OKAZANIU WAŻNEGO DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO 
  TOŻSAMOŚĆ (DOWÓD OSOBISTY, LEGITYMACJA SZKOLNA, ITD.).

  SPEŁNIENIE TYCH WARUNKÓW JEST KONIECZNE DO WYDANIA NAGRODY.



1. Administratorem danych osobowych jest:
UKS FENIKS DĘBICA
UL. PIŁSUDSKIEGO 19
39-200 Dębica
NIP 8722109673
kontakt: 791 211 776

2. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji,
przeprowadzenia i zawodów pływackich: „FENIKS POOL PARTY” w dniach 06- 07.05.2022r. 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: „FENIKS POOL PARTY” w dniach 06-07.05.2022r.

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: „FENIKS POOL PARTY” w dniach 06-07.05.2022r.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


