
 

 

 

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW 

„O LAUR LUBELSKIEGO KOZIOŁKA 2022” 

46 EDYCJA 

 

1. Terminarz zawodów: 

 

Kategoria / Rocznik 

Runda I 

22.01.2022 

25 m 

Runda II 

2.04.2022 

25 m 

Runda III 

7.05.2022 

50 m 

Runda IV 

8.10.2022 

25 m 

Runda V 

29.10.2022 

25 m 

Runda VI 

26.11.2022 

25 m 

KAT I / 2014 i młodsi 25 grzb. 25 dow. 50 grzb. 25 grzb. 25 dow. 50 dow. 

KAT II / 2013 
25 grzb. 25 dow. 50 grzb. 50 dow. 50 grzb. 50 dow. 

25 dow. 50 grzb. 50 dow. 50 grzb. 25 klas. 50 grzb. 

KAT III / 2012 
50 grzb. 50 grzb. 50 dow. 50 grzb. 50 dow. 50 grzb. 

50 dow. 50 klas. 100 grzb. 50 dow. 25 mot. 50 klas. 

KAT IV / 2011 
50 dow. 100 grzb. 50 klas. 50 grzb. 100 dow. 50 dow. 

50 grzb. 25 mot. 50 dow. 50 klas. 50 mot. 100 zm. 

KAT V / 2010 
50 grzb. 50 dow. 100 dow. 50 dow. 50 mot.  50 grzb. 

50 klas. 100 zm. 50 mot. 100 klas. 100 grzb. 100 zm. 

KAT VI / 2009 
50 klas. 100 dow. 50 dow. 200 grzb. 50 dow. 50 mot. 

100 grzb. 100 klas. 50 grzb. 100 zm. 200 zm. 200 dow. 

KAT VII / 2008 i starsi 
50 dow. 100 klas. 100 grzb. 100 dow. 100 mot. 100 zm. 

200 zm. 200 dow. 400 dow. 200 grzb. 400 zm. 200 klas. 

SZTAFETY 

KAT IV i V 4x50 dow. 

MIX 

4x50 dow. 

K/M 

4x50 zm. 

 MIX 

4x50 zm . 

K/M 

4x100 dow. 

MIX 

4x100 zm. 

K/M 

KAT VI i VII 4x100 dow. 

MIX 

4x50 zm. 

K/M 

4x50 dow. 

 K/M 

4x50 dow. 

MIX 

4x100 zm. 

MIX 

4x100 dow. 

K/M 

 



2. Miejsce zawodów:  

 

Pływalnia AQUA Lublin, Al. Zygmuntowskie 4, Lublin  

 

3. Organizator:  

 

Organizatorem zawodów jest: Miejskie Towarzystwo Pływackie Lublinianka, Al. Zygmuntowskie 4 

20-101 Lublin. Zawody organizowane są jako realizacja zadania publicznego współfinansowanego 

przez Gminę Lublin, w obiektach zarządzanych przez MOSiR „Bystrzyca”.  

 

4. Zgłoszenia: 

 

Wszystkie zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną: kat III – VII wyłącznie poprzez platformę 

SEL, natomiast kat. I i II poprzez platformę SEL lub w formacie .lxf (zgłoszenie Entry Editor 

programu SPLASH). Zaproszenie w formacie lxf organizator umieszcza na stronie zawodów 

www.livetiming.pl/okregowe . Zgłoszenia przyjmowane są do soboty poprzedzającej zawody, na 

adres wskazany w komunikatach dla poszczególnych rund.  

Na stronie zawodów organizator umieszcza również: komunikat organizacyjny, listy startowe, 

harmonogram zawodów, wyniki każdej rundy oraz bieżąca klasyfikacja zarówno indywidualną, jak 

i klubową oraz wszelkie inne pliki organizacyjne, zgłoszeniowe i wynikowe. 

Skreślenia zgłoszonych zawodników – bez ponoszenia opłaty startowej – będą uwzględniane 

wyłącznie do środy poprzedzającego zawody bez jakichkolwiek wyjątków.  

Ze względu na wytyczne Ministerstwa Zdrowia związane z pandemią COVID-19 organizator 

ogranicza ilość uczestników do liczby osób podanym w aktualnym akcie prawnym na dzień 

rozpoczęcia zawodów. W przypadku zgłoszenia większej liczby osób organizator zastrzega sobie 

ograniczenie ilości serii w poszczególnych konkurencjach wg. swimrankings.net. Każdy klub 

uczestniczący w zawodach może być zobowiązany do przesłania na adres organizatora – 

mtplublinianka.biuro@gmail.com aktualnych oświadczeń dotyczących obostrzeń covidowych: 

oświadczenie przedstawiciela klubu, oświadczenie zawodnika/opiekuna prawnego bądź 

oświadczenia o ilości zaszczepionych osób. Informacja o obowiązujących oświadczeniach będzie 

podana w komunikacie danej rundy. 

 

5. Kategorie wiekowe:  

 

Kategoria I – rocznik 2014 i młodsi 

Kategoria II – rocznik 2013 

Kategoria III – rocznik 2012 

Kategoria IV – rocznik 2011 

Kategoria V – rocznik 2010 

Kategoria VI – rocznik 2009 

Kategoria VII – rocznik 2008 I starsi                                                                                                                         

  

6. Regulamin zawodów:  

 

Zawody są rozgrywane wg przepisów FINA i PZP.  

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni przez kluby zrzeszone w Lubelskim 

Okręgowym Związku Pływackim i Polskim Związku Pływackim. Możliwe jest przyjęcie przez 

organizatorów zgłoszenia klubów niezrzeszonych w PZP i LOZP, dotyczy to I i II kategorii wiekowej 

oraz klubów z zagranicy.   

Podmioty zgłaszające zawodników lub zawodnicy posiadający zadłużenie z jakiegokolwiek tytułu 

w stosunku do organizatora mogą zostać wykluczeni na podstawie indywidualnej decyzji 

organizatora zawodów.  

Każdy klub ma prawo wystawienia tylko jednego zespołu w każdej konkurencji sztafet. 

Wszyscy zgłoszeni zawodnicy (dotyczy kategorii wiekowej I i II) zobowiązani są do posiadania 

aktualnych badań lekarskich, za ich posiadanie odpowiedzialni są trenerzy lub opiekunowie ekip, 

http://www.livetiming.pl/okregowe
mailto:mtplublinianka.biuro@gmail.com


zawodnicy starszych kategorii wiekowych muszą posiadać status AKTYWNY w SEL – opłacona 

licencja i ważne badania lekarskie na dzień rozgrywania zawodów. 

Rozstawienia zawodników dokona organizator na podstawie najlepszego życiowego wyniku 

zawodnika na danym dystansie umieszczonego w swimrankings.net, nie starszego niż z ostatnich 15 

miesięcy.  

Zawody zostaną rozegrane seriami na czas od serii najwolniejszej do najszybszej.  

Za zgłoszenie zawodników na start poszczególnych konkurencji odpowiedzialni są kierownicy ekip. 

Generalną klasyfikację indywidualną tworzy się sumując w każdej rundzie punkty zdobyte przez 

zawodników w konkurencjach indywidualnych: 1 miejsce – 10 pkt., 2 m. – 7 pkt., 3 m. – 5 pkt., 4 m. 

– 3 pkt., 5 m. – 2 pkt., 6 m. – 1 pkt.; w przypadku równej ilości punktów zdobytych przez 

zawodników o ich kolejności decyduje większa liczba zwycięstw w poszczególnych konkurencjach.  

Generalną klasyfikację klubową tworzy się sumując w każdej rundzie punkty zdobyte przez 

zawodników klubu w konkurencjach indywidualnych wg punktacji: 1 miejsce – 15 pkt.,  

2 m. – 13 pkt., 3 m. – 12 pkt., 4 m. – 11 pkt., 5 m. – 10 pkt., 6 m. – 9 pkt., 7 m.- 8 pkt., 8 m.-7 pkt., 

9 m. - 6 pkt., 10 m. - 5 pkt., 11 m. - 4 pkt., 12 m. - 3 pkt., 13 m. - 2  pkt., 14 m. - 1 pkt oraz punkty 

zdobyte przez sztafety (punktuje jedna najlepsza sztafeta klubu  według tego samego klucza. W 

każdej konkurencji punktuje tylko trzech najszybszych zawodników z jednego klubu.  

W przypadku równej ilości punktów zdobytych przez kluby decyduje największe punkty zdobyte  

w poszczególnych rundach.  

W przypadku kategorii wiekowej I - III zawodnicy będą wyprowadzani na start z wyznaczonego 

miejsca na trybunach, natomiast dla kategorii wiekowej IV-VII zawodnicy będą wyprowadzani na 

start z pokoju zawodników, zlokalizowanego za słupkami startowymi. Zawodnicy są zobowiązani 

do stawienia się na miejscu zbiórki w miejscu wyznaczonym przez organizatora. Zawodnicy, którzy 

spóźnią się na swój start nie będą mogli ubiegać się o wystartowanie w innej serii.   

Zgłoszenie klubu do zawodów jest równoczesne z akceptacją powyższego regulaminu.  

   

7. Nagrody: 

             

W każdej rundzie: w kategoriach wiekowych I, II, III - medale dla trzech najlepszych zawodników i 

zawodniczek oraz dyplomy dla dziesięciu najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej 

konkurencji. W kategoriach wiekowych IV, V, VI, VII - medale dla trzech najlepszych zawodników  

i zawodniczek oraz dyplomy dla sześciu najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej 

konkurencji.   

W klasyfikacji końcowej: puchary dla trzech najwyżej sklasyfikowanych klubów i statuetki dla 

trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w każdej kategorii wiekowej. 

Organizator przewiduje powiększenie puli nagród w  przypadku  pozyskania  dodatkowych 

sponsorów.   

  

8. Finansowanie:  

 

Koszty organizacyjne pokrywa organizator.  Koszty uczestnictwa ponoszą kluby. 

Opłata startowa za udział w zawodach wynosi  32 zł od każdego zgłoszonego zawodnika oraz 32 zł 

od każdej zgłoszonej sztafety płatna przelewem na konto:  

MTP Lublinianka Al. Zygmuntowskie 4; 20-101 Lublin 

Alior Bank: 94 2490 0005 0000 4500 2891 4192 

ostateczny termin wpłaty to czwartek poprzedzający zawody – liczy się data wpływu na konto 

organizatora. Na podstawie decyzji Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin kluby  

z terenu miasta Lublin  nie wnoszą opłaty startowej. Zawody są realizacją zadania publicznego 

współfinansowanego ze środków Gminy Lublin.  

  

9. Postanowienia końcowe:  

 

W sprawach nieobjętych komunikatem decyduje Naczelnik Zawodów. Zgłoszenie do zawodów jest 

równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i jest równoznaczne z wyrażeniem 



zgody na wykorzystanie przez organizatora wizerunku uczestników w materiałach promujących 

zawody, organizatora oraz podmiotów współpracujących przy organizacji zawodów.  

  

10. Ochrona danych osobowych 

 

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Towarzystwo Pływackie Lublinianka z siedzibą 

w Lublinie, przy ul. Aleje Zygmuntowskie 4;  

W celu kontaktu w sprawach danych osobowych należy kontaktować się listownie: pod adresem 

Aleje Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin, oraz poprzez pocztę elektroniczną: 

mtplublinianka.biuro@gmail.com ;  

Dane osobowe są przetwarzane w celu uczestniczenia zawodników, trenerów, działaczy oraz 

rodziców w zawodach o Laur Lubelskiego Koziołka organizowanych przez klub MTP Lublinianka. 

Dane osobowe potrzebne są w celu publikacji list startowych oraz wyników zawodów na tablicy 

startowej, na stronie livetiming.pl oraz stronie klubowej www.mtplublnianka.pl, a także zgłoszenia 

zawodników przez trenerów poszczególnych klubów. 

Dane osobowe 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 L119, 4.5.2016, p.1-88, RODO, ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2016 r., poz. 922. UODO, polskimi 

przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami 

prawa oraz niniejszym Regulaminem; - Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.23 ust. 

1 pkt 3 UODO, realizacja umowy (6 ust. 1 lit b) oraz zgoda osoby, których dane dotyczą (art. 6 ust. 

1 lit. a). 

Dane osobowe będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny do organizacji, 

przeprowadzenia i promocji zawodów o Laur Lubelskiego Koziołka aż do wyłonienia zwycięzców 

wyżej wymienionych zawodów. 

Administrator danych nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem organów 

i instytucji uprawnionych do tego na podstawie szczególnych przepisów prawa. Dane są chronione 

z najwyższą starannością i zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie  

a przechowywanie danych osobowych nie będzie dłuższe niż jest to niezbędne do celów 

przetwarzania danych osobowych i w zakresie niezbędnych do realizacji tych celów. 

W przypadku zmiany swoich danych osobowych zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia 

o tym Administratora danych.  

W każdym momencie można wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Skutkuję to 

wycofaniem zawodnika z listy zgłoszonych do zawodów. 

Odbiorca ma prawo do dostępu do swoich danych i ich sprostowania oraz do wniesienia skargi do 

organu nadrzędnego dotyczącego złamania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.(od 25 maja 2018 Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych). 

Podanie danych osobowych przez klub sportowy zgłaszający zawodnika jest dobrowolne i wynika 

ze zgody klubu sportowego na przetwarzaniu danych osobowych ich zawodników. Niepodanie 

danych potrzebnych w celu realizacji zawodów o Laur Lubelskiego Koziołka powoduje brak 

możliwości startu zawodnika. Klub zgłaszający zobowiązuje się do zapoznania osób startujących  

z regulaminem i z zasadami ochrony danych osobowych a w przypadku dzieci ich opiekunów 

prawnych. 

 

      O R G A N I Z A T O R  

M T P      L U B L I N I A N K A 

 

 

mailto:mtplublinianka.biuro@gmail.com

