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1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW. 

19 czerwiec 2021 roku (sobota) 

Odkryty Basen Kąpielowy w Andrychowie 

Al. Wietrznego 6; 34-120 Andrychów 

 

 
 

2. INFORMACJE OGÓLNE.   

Przewiduje się klasyfikację indywidualną – w poszczególnych grupach wiekowych oraz 

drużynową. 

Zawody mają charakter integracyjny, propagowanie sportu pływackiego. 

 

3. ORGANIZACJA ZAWODÓW: 

Organizator: Uczniowski Klub Sportowy  „Victoria” Kozy, Pl. Ks. Karola Kochaja 1, 43-340 

Kozy, www.victoriakozy.pl 

 

4. DANE TECHNICZNE ZAWODÓW: 

Długość pływalni 50 m, 8 torów. 

Temperatura wody 27°C. 

Pomiar czasu elektroniczny. 

 

5. KIEROWNICTWO ZAWODÓW: 

Naczelnik zawodów:  Jakub Malarz  tel. 737 892 939   

 

6. ZASADY FINANSOWANIA: 

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. 

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. 

Opłata startowa wynosi 60zł od każdego zawodnika (za 4 i mniej startów indywidualnych), 70 

zł od każdego zawodnika w przypadku 5 startów indywidualnych, 15 zł od każdej zgłoszonej 

www.victoriakozy.pl


sztafety, płatne przelewem do dnia 15.06.2021r.  ( Nie dotyczy zawodników UKS Victoria 

Kozy oraz TJ TZ Trinec ). 

Obligatoryjna opłata za komunikat wynosi 20zł – od zgłoszonego klubu. 

Opłata startowa po 15.06.2021 lub w dniu zawodów 80,00 zł od zawodnika. 

Kierownicy ekip w dniu zawodów przedstawią organizatorowi potwierdzenie dokonania 

wpłaty za startowe. 

Opłata za wyżywienie na miejscu. Prosimy nie wpłacać na konto klubu opłaty za obiady!!!. 

 Zgłaszający proszeni są o wcześniejsze podanie danych do rachunku. Informację należy 

przesłać na adres:  bart3636@wp.pl 

 

 

Dane do przelewu : Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA KOZY  

43-340 Kozy ul. Pl.Ks. Karola Kochaja 1  

z dopiskiem: V Międzynarodowe Zawody Pływackie 2021 

Beskidzki Bank Spółdzielczy nr konta 77 8111 0009 2001 0031 5423 0005 

 

7.  ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH: 

W klasyfikacji indywidualnej przewiduje się 6 grup wiekowych odpowiednio w kategoriach 

dziewcząt i chłopców: 20011 i młodsi, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 i starsi oraz dodatkową 

klasyfikację w kategorii OPEN dla dystansów 50-cio metrowych. 

Każdy zawodnik ma prawo do trzech startów indywidualnych w BLOKU I (w przypadku trzech 

startów wśród wybranych przez zawodnika konkurencji musi być przynajmniej jeden dystans 

50m) oraz do dwóch startów indywidualnych w BLOKU II i jednego startu w sztafecie. 

W sztafetach 4x100m stylem zmiennym MIX musi wystartować przynajmniej jeden zawodnik 

płci przeciwnej. 

W sztafetach 4x100m stylem zmiennym w każdej z kategorii wiekowych (wg tabeli poniżej) 

w miejsce zawodnika z danej kategorii wiekowej może startować zawodnik młodszy (nie 

dopuszcza się startu jednego zawodnika w sztafetach w dwóch rożnych kategoriach wiekowych). 

Każdy zespół ma prawo do wystawienia maksymalnie dwóch sztafet w każdej z kategorii 

wiekowych. 

Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas bez podziału na kategorie wiekowe. 

 

8. ZASADY KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ I DRUŻYNOWEJ: 

W poszczególnych kategoriach wiekowych przewiduje się dyplomy oraz medale za miejsca 1-3 

w każdej konkurencji dziewcząt i chłopców. Dotyczy to również dystansów 50m, w których to 

dodatkowo rozegrane zostaną finały OPEN. 

W finałach OPEN przewiduje się nagrody finansowe  za miejsca 1-3 dziewcząt i chłopców   

(I miejsce 150 zł,  II miejsce 100 zł, III miejsce 50 zł). 
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Puchary dla najlepszej zawodniczki i zawodnika wg. klasyfikacji Rudolpha w poszczególnych 

stylach. 

Nagrody rzeczowe firmy ARENA dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników w każdej 

z kategorii wiekowych za sumę punktów wg punktacji FINA uzyskanych w 4 startach 

indywidualnych. 

Puchary dla 3 najlepszych drużyn wg punktacji drużynowej. Do klasyfikacji liczy się suma 

punktów (wg punktacji Fina) zdobytych przez najlepszych zawodników (za 4 starty 

indywidualne) w każdej z kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn – punktuje maksymalnie 12 

zawodników (6 kobiet i 6 mężczyzn). 

Dyplomy w konkurencji sztafet dla każdego zawodnika. 

Organizator nie wyklucza dodatkowych nagród w zależności od pozyskanych sponsorów. 

Każdy uczestnik otrzyma napój Izotoniczny dzięki współpracy z naszym Partnerem firmie Need 

For Swim. 

 

9. ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW: 

Zgłoszenie do zawodów do pobrania na www.livetiming.pl , należy wypełnić w systemie SEL 

lub  przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2021 r na adres e-mail: 

W.Szulc1@interia.pl 

Trenerzy Klubów, które zgłoszą minimum 15 zawodników otrzymają atrakcyjne upominki 

firmy ARENA 

( prośba o wcześniejszy kontakt, Bartłomiej Sordyl 503078825). 

Aktualne informacje dotyczące zawodów zamieszczane będą na stronie www.livetiming.pl 

Po opublikowaniu potwierdzeń zgłoszeń lub listy zgłoszonych zawodników nie będzie możliwe 

dokonywanie korekty zgłoszenia za wyjątkiem ewentualnych skreśleń. Skreślenia możliwe do 

16.06.2019 (środa) do godz. 18:00. Po tym terminie opłata startowa pobierana będzie zgodnie ze 

zgłoszeniem. 

Limit startujących zawodników - 450, decyduje kolejność zgłoszeń!!! 

 

10. PROGRAM ZAWODÓW: 

BLOK I 

rozgrzewka  godzina 8.30 dla dziewcząt – godzina 9.00 dla chłopców 

start godzina 9.30 

Lp

. 
konkurencja 

2011 i 

młodsi 
2010 2009 2008 2007 2006 i starsi 

1. 50 dowolnym K eliminacje x x x x x x 

2. 
50 dowolnym M 

eliminacje 
x x x x x x 

3. 50 klasycznym K x x x x x x 
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eliminacje 

4. 
50 klasycznym M 

eliminacje 
x x x x x x 

5. 200 dowolnym K   x x x x 

 6. 200 dowolnym M   x x x x 

7. 
50 motylkowym K 

eliminacje 
x x x x x x 

8. 
50 motylkowym M 

eliminacje 
x x x x x x 

9. 
50 grzbietowym K 

eliminacje 
x x x x x x 

10. 
50 grzbietowym M 

eliminacje 
x x x x x x 

11. 200 zmiennym K   x x x x 

12. 200 zmiennym M   x x x x 

 

 BLOK II 

rozgrzewka godzina 14.30 dla dziewcząt – godzina 15.00 dla chłopców 

start godzina 15.30 (godzina rozgrzewki i rozpoczęcia II bloku może uleć zmianie) 

Lp. konkurencja 2011 i 

młodsi 

2010 2009 2008 2007 2006 i starsi 

13. 4 x100 zmiennym MIX x x x x x 

14. 50 dowolnym K FINAŁ OPEN (8 zawodniczek z najlepszymi czasami z eliminacji) 

15. 50 dowolnym M FINAŁ OPEN (8 zawodników z najlepszymi czasami z eliminacji) 

16. 100 grzbietowym K x x x x x x 

17. 100 grzbietowym M x x x x x x 

18. 50 klasycznym K  FINAŁ OPEN (8 zawodniczek z najlepszymi czasami z eliminacji) 

19. 50 klasycznym M FINAŁ OPEN (8 zawodników z najlepszymi czasami z eliminacji) 

20. 100 dowolnym K x x x x x x 

21. 100 dowolnym M x x x x x x 

22. 50 motylkowym K FINAŁ OPEN (8 zawodniczek z najlepszymi czasami z eliminacji) 

23. 50 motylkowym M FINAŁ OPEN (8 zawodników z najlepszymi czasami z eliminacji) 

24. 100 klasycznym K x x x x x x 

25. 100 klasycznym M x x x x x x 

26. 50 grzbietowym K FINAŁ OPEN (8 zawodniczek z najlepszymi czasami z eliminacji) 

27. 50 grzbietowym M FINAŁ OPEN (8 zawodników z najlepszymi czasami z eliminacji) 

28. 100 motylkowym K  x x x x x 

29. 100 motylkowym M  x x x x x 



 

11. ZAKWATEROWANIE: 

Baza noclegowa w Gminie Andrychów. 

Hotele: http://andrychow.eu/turystyka/hotele/ 

Inne obiekty: http://andrychow.eu/turystyka/inne-obiekty-swiadczace-uslugi-hotelarskie-2/ 

 

12. WYŻYWIENIE: 

Możliwość wykupienia obiadów w cenie 20 zł (restauracja na terenie basenu), zgłoszenia wraz 

z ilością zamówionych obiadów należy przesłać na adres bart3636@wp.pl do 15 czerwca 2021 

do godz. 22.00. 

Osoba do kontaktu - Bartłomiej Sordyl  503078825  wyżywienie płatne na miejscu w biurze 

zawodów. 

Ewentualna rezygnacja z posiłku do 17.06.2021r. do 15.00. 

Zestaw obiadowy: rosół z makaronem, filet z kurczaka , ziemniaki, surówka, kompot. 

13. KOMUNIKAT RODO: 

Administratorem Danych Osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy Victoria Kozy, 43-340 

Kozy, pl ks. Karola Kochaja 1. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych klubu, w celu 

przeprowadzenia zawodów, w tym prowadzenia ewidencji, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców, 

wydania nagród oraz promowaniu działań związanych z zawodami  poprzez rozpowszechnianie 

zdjęć oraz materiałów filmowych,  

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia wszystkich działań 

związanych z realizacją zawodów lub do czasu cofnięcia zgody.   

Administrator informuje, że uczestnik ma  prawo do: dostępu do swoich danych oraz możliwość 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych 

w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych (ul Stawki 1, 00- 193 Warszawa). 

Uczestnicy wyrażają zgodę na podawanie do wiadomości publicznej danych gromadzonych  

w formularzu zgłoszeniowym wraz z zajętym w zawodach miejscem i osiągniętym wynikiem we 

wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i  informacjach o zawodach i ich wynikach. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w zawodach. 

Dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz 

nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

14. WIZERUNEK: 

Informujemy uczestników i trenerów, że w trakcie zawodów będą przeprowadzone działania 

mające na celu stworzenie relacji fotograficznej z wydarzenia. Uczestnicy i trenerzy akceptując 
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regulamin udzielają (w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych) zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za 

pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych. Zgoda została wyrażona dobrowolnie 

i w każdym momencie może zostać odwołana. Odwołanie zgody może nastąpić poprzez złożenie 

pisemnego oświadczenia i wysłania jego skanu na adres: klub@victoriakozy.pl 

 

15.Komunikat COVID - 19 

Zawody będą odbywały się w czasie, gdy na terenie Polski wprowadzony jest stan epidemii. Na 

terenie pływalni zostaną zapewnione środki ochrony osobistej, jednak mimo przestrzegania 

zaleceń nie ma możliwości zapewnienia, że na wydarzeniu uczestnik nie zarazi się 

koronawirusem. Za ewentualne skutki uczestnictwa w wydarzeniu w trakcie epidemii organizator 

nie bierze odpowiedzialności, 

Podczas zawodów obowiązują obostrzenia związane z zagrożeniem pandemią COVID-19. 

Organizator dostosuje wytyczne do aktualnego na dzień przeprowadzenia zawodów 

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

Przedstawiciele klubów muszą posiadać (na życzenie organizatora) podpisane deklaracje 

covidowe przedstawiciela klubu oraz oświadczenia zawodników/opiekunów prawnych. 

Szczegółowe informacje oraz załączniki do pobrania, konieczne oświadczenia, znajdują się na 

stronie http://www.livetiming.pl / zawody okręgowe 

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu 

oraz Regulaminu zawodów. 

 Podczas zawodów obowiązują przepisy PZP. W kwestii strojów startowych nie dotyczy 

zawodników z innych państw. 

Starty odbywać się będą seriami na czas, serie będą układane na podstawie czasów zgłoszonych      

przez poszczególne kluby. 

Nie dopuszcza się dodatkowych startów zawodników poza konkursem. 

Wraz z oddaniem zgłoszeń, zgłaszający klub zapewnia, że zgłoszeni do tych zawodów 

uczestnicy posiadają ważne badania lekarskie (karty zdrowia sportowca) oraz stosowne 

ubezpieczenie. 

Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny Zawodów. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również szkody i wypadki. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach 

fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów. 

mailto:klub@victoriakozy.pl
http://www.livetiming.pl/


 
 

17. OSOBY DO KONTAKTU: 

Sprawy organizacyjne: 

Wojciech Szulc – tel. 793 252 566 - Zgłoszenia , lista startowa , wyniki 

Jakub Malarz  – tel. 737 892 939   

 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 
  

 

 

PATRONAT MEDIALNY 

   
 

 

 

 

 
 

 
 

 


