XI Zawody pływackie
z okazji Święta Niepodległości
o Puchar Burmistrza Miasta Sochaczew
Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości
1. Miejsce:
Pływalnia „ORKA”, Ul. Olimpijska 3, Sochaczew 96-500
2. Termin:
11 Listopada 2018 roku.
Akredytacja zawodników/ klubów: 8:00-9:00.
3. Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
96-500 Sochaczew, ul. Olimpijska 3,
tel./fax ( 46 ) 862-77-59
Naczelnik zawodów: Klaudia Selerska
Tel. 785-117-111, e-mail: Klaudia.selerska@onet.pl
4. Uczestnictwo:
•

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy urodzeni wyłącznie w latach 20092003. Bez możliwości startu zawodników z innych roczników.

•

Każdy zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie- zgłoszenie do
imprezy będzie uznawane jako potwierdzenie posiadania przez zawodnika
aktualnych badań lekarskich. Dodatkowo zastrzegamy możliwość weryfikacji
aktualnych badań u poszczególnych drużyn.

•

Każdy zawodnik musi być członkiem kluby, stowarzyszenia zarejestrowanego w
PZP lub OZP.

5. Przepisy techniczno-organizacyjne:
•

Pływalnia długość 25m, 6 torów, temperatura wody 27oC,

•

Pomiar czasu elektroniczny,

•

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami FINA i PZP,

•

Zawody będą rozgrywane seriami na czas od najwolniejszej do najszybszej serii
(wg. czasu zgłoszenia),

•

Do wyścigów australijskich (dziewcząt i chłopców) kwalifikuje się sześć
najlepszych wyników z konkurencji 100m stylem dowolnym, bez podziału na
kategorie wiekowe, NIE ZGŁASZAĆ!

•

Konkurencja wyścig australijski polega na pięciu startach co 2 min, na dystansie
50m stylem dowolnym. W każdym wyścigu odpada ostatni zawodnik, a wyścig 5
jest wyścigiem finałowym pozostałych dwóch zawodników,

•

Podczas rozgrzewki tor 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na
skoki do wody. Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod
groźbą wykluczenia z zawodów,

•

W sprawach nie objętych przepisami PZP decyduje Sędzia Główny w
porozumieniu z komisją odwoławczą zawodów.

•

Prośbą od organizatorów jest aby każda drużyna w miarę swoich możliwości
miała ze sobą tabliczkę z nazwą swojego klubu.

6. Kategorie Wiekowe:
Kategorie:

Rocznik

I

2009/2008

II

2007

III

2006

IV

2005

V

2004/2003

7. Program zawodów:
Rozgrzewka: 8:30-9:20, Uroczyste otwarcie: 9:30,
Rozpoczęcie zawodów: 9:45
LP.

Konkurencje dziewcząt i chłopców

1.

50m stylem dowolnym kat. I-II

2.

100m stylem dowolnym kat. III-V

3.

50m stylem klasyczny kat. I-II
Dekoracje 50-100m stylem dowolnym

4.

100m stylem klasyczny kat III-V

5.

50m stylem grzbietowy kat. I-II
Dekoracje 50-100m stylem klasyczny

6.

100m stylem grzbietowy kat III-V

7.

100m stylem motylkowy kat III-V
Dekoracje 50- 100m stylem grzbietowy

9.

50m stylem motylkowy kat. I-II
Dekoracja 50- 100m stylem motylkowym

10.

Wyścig australijski kat. III-V
Dekoracja wyścigu australijskiego kobiet i mężczyzn
Zakończenie zawodów, około 14:00

8. Nagrody:
•

Każdy z zawodników otrzyma pamiątkową koszulkę ( Koszulka będzie miała
symbol patriotyczny związany z obchodami 100-lecia odzyskania
niepodległości. Prośbą od organizatorów będzie aby każdy zawodnik miał
koszulę na sobie podczas uroczystego rozpoczęcia zwodów)

•

Dyplomy i medale za miejsca I-III w każdej konkurencji z podziałem na kategorie
wiekowe. Wzór medalu jest unikalny, stworzony specjalnie na zawody z okazji
Święta Niepodległości,

•

Puchary i nagrody rzeczowe za miejsca I-III w wyścigach Australijskich,

•

Ceremonia dekoracji za konkurencje odbywać się będzie w przerwach
pomiędzy startami zgodnie z programem zawodów.

9.

Zasady finansowania:

•

Koszty organizacji pokrywa organizator,

•

Koszty uczestnictwa ponoszą kluby,

•

Opłata startowa: 35 zł/osoba. (zgłoszenia maksymalnie do 3 konkurencji)

10.

Zgłoszenia:

•

Zawodnik ma prawo startu w maksymalnie 3 konkurencjach.

•

Zgłoszenia powyżej 20 osób należy konsultować wcześniej z organizatorem.

•

Ze względu na możliwości techniczne obiektu ilość uczestników została
ograniczona nieprzekraczalnie do 280 osób! Decyduje kolejność zgłoszeń,

•

Zgłoszenia do zawodów w formie elektronicznej należy przesłać na adres:
zawody@wmozp.pl w formacie .lxf,

•

Zgłoszenia należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 8 listopada 2018
roku włącznie lub do wyczerpania miejsc,

•

Lista zgłoszonych zawodników ukaże się na stronie internetowej przed zawodami.
Zgodnie z regulaminem PZP po opublikowaniu w Internecie listy zgłoszonych
zawodników zmiany mogą być dokonane wyłącznie pocztą elektroniczną do
dnia 10.11.2018 do godziny 16:00 i dotyczyć mogą:
- wycofania zawodnika z konkurencji,
- wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji innego
reprezentanta tego samego klubu,
- za zawodników nie wykreślonych w terminie będzie pobierana opłata startowa.

11. Biuro zawodów:
•

Biuro zawodów będzie mieścić się w pomieszczeniu ratowników na Pływalni
„ORKA” w Sochaczewie, będzie otwarte przez cały czas trwania zawodów
Opłatę startową należy uiścić:

•

- kasy pływalni w dniu zawodów,

•

- wpłata na konto bankowe: 81124018221111000007206252

12. Postanowienia końcowe
•

Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody lub
wypadki losowe poniesione przez uczestników zawodów,

•

Ubezpieczenie zawodników oraz dojazd na zawody spoczywa na
klubach/stowarzyszeniach, delegujących swych zawodników na zawody,

•

Organizator zapewnia obsługę medyczną,

•

Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień
niniejszego komunikatu/regulaminu,

•

Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje organizatorom.

***Klauzula Informacyjna - Ochrona danych osobowych ( art. 13 RODO)
Administratorem podanych danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, ul.
Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew.
Inspektor ochrony danych: kontakt telefoniczny 46 862-77-59 wew. 124, lub e-mail: mosir@mosir.sochaczew.pl
Celem przetwarzania danych jest: promowanie działań związanych z realizacją celu jakim jest upowszechnianie
sportu wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, prowadzenie i realizacja Ogólnopolskich Zawodów Pływackich z okazji
Święta Niepodległości o puchar Burmistrza Sochaczewa oraz w celu przyszłych działań marketingowych
dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora. Ponadto, dane osobowe Uczestnika będą
wykorzystywane w celu informowania go o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb
administracyjnych i analitycznych.
Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących a
przetwarzanie jest zgodne z ustawą z dnia 25.10.1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalno-sportowej.
Zebrane dane będą przechowywane do: dane po zakończeniu imprezy zostaną zniszczone w sposób
uniemożliwiający odczytanie danych osobowych.
Zebrane dane mogą być przekazywane: dane mogą być ujawniane odbiorcom na mocy przepisów prawa, na
podstawie umowy powierzenia danych osobowych firmie obsługującej zawody oraz innym podmiotom:
ratownicy medyczni, szpital.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w
art. 17RODO), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18RODO) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły
w art. 20RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się
na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych
danych).
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w zawodach.

