Wojewódzka Liga Miast Opolszczyzny w pływaniu sezon 2019/2020

1. Organizator zawodów:
•
•
•

Opolski Okręgowy Związek Pływacki
MOSIR Opole
UKS MOS w Opolu

2. Termin i miejsce zawodów:
•

2020-11-22 (niedziela), Pływalnia Wodna Nuta, Opole ul. Prószkowska 96

•

Długość pływalni 25m, ilość torów: 10, pomiar ręczny.

3. Uczestnictwo:
•

Prawo startu mają zawodnicy zarejestrowani w klubach sportowych zrzeszonych w
Opolskim OZP, posiadający licencje PZP oraz ważne badania lekarskie (kartę
zdrowia sportowca) - za co odpowiedzialni są kierownicy poszczególnych ekip.

4. Program zawodów: rozgrzewka: 8.30, zawody: 9.30
Konkurencje KOBIET
1

Konkurencje MĘŻCZYZN
2

7

100 m st. zmiennym kategoria B
100 m st. zmiennym kategoria A
400 m st. dowolnym kategoria B
200 m st. dowolnym kategoria A

8

100 m st. zmiennym kategoria B
100 m st. zmiennym kategoria A
400 m st. dowolnym kategoria B
200 m st. dowolnym kategoria A

9

4 x 50 m st. zmiennym mixt kat. B

10

4 x 50 m st. zmiennym mixt kat.A

3
5

4
6

5. Zgłoszenia do zawodów:
• Zgłoszenie dla zawodników 9 lat i młodszych należy dostarczyć na adres poczty

•
•

elektronicznej zawodyoozp@gmail.com w terminie do 19.11.2020, programem
SPLASH Entry Editor 2008, który będzie można pobrać ze strony
www.megatiming.pl. Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą brane pod
uwagę. Potwierdzenie zgłoszenia nastąpi w ciągu 24 godzin pocztą zwrotną. W
przypadku braku potwierdzenia, konieczny jest kontakt z obsługą zawodów.
Dla zawodników 10 lat i starszych obowiązuje zgłoszenie z strony PZP – SEL.
Zgłoszenia na zawody może dokonać tylko i wyłącznie administrator klubowy
SEL do 19.11.2020 do godz. 20.00. po tej godzinie strona zawodów w SEL
przestaje być aktywna i zgłoszenia nie będą możliwe. Zgłoszeni na zawody mogą
być jedynie zawodnicy posiadający status „aktywny” w systemie SEL tzn.
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•

posiadający aktualne badania lekarskie, opłaconą licencje PZP na klub i
zawodnika.
Po opublikowaniu listy zgłoszonych zawodników nie będzie możliwe
dokonywanie korekty zgłoszenia za wyjątkiem ewentualnych skreśleń. Skreślenia
możliwe do 21.11.2020 do godz. 9.00. Po tym terminie opłata startowa pobierana
będzie zgodnie ze zgłoszeniem.

6. Zasady finansowania:
•
•
•

Koszty organizacyjne zawodów pokrywa organizator – Opolski OZP.
Koszty uczestnictwa ponoszą Kluby, opłata startowa wynosi 30 zł od zawodnika.
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne ze zobowiązaniem się klubu do
wniesienia opłat związanych z udziałem w zawodach.
Płatności za opłaty startowe należy dokonywać po zawodach na podstawie
otrzymanych faktur wystawianych przez OOZP, brak płatności w terminie przez klub
skutkuje niedopuszczeniem danego klubu do kolejnej tury zawodów eliminacyjnych,
zasada działa również pomiędzy grupami A i B,

•

7. Nagrody:
▪
▪
▪
▪

Dyplomy za miejsca 1-3 w każdej konkurencji w każdej kategorii wiekowej.
Nagrody dla najlepszej zawodniczki i zawodnika w trzech kategoriach wiekowych
kategorii A: 2008, 2009, 2010 oraz dwóch kategorii B: 2007 oraz 2006 i starsi.
Puchar dla najlepszej drużyny kategorii A (wg punktacji wielobojowej).
Nagroda dla trenerów najlepszego zawodnika i zawodniczki (grupa A , grupa B)

8. Sposób przeprowadzenia zawodów:
• Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiej Ligi Miast
•

Opolszczyzny sezonu 2019/2020 seriami na czas (od serii najlepszej do najsłabszej),
oraz wytycznymi PZP dotyczącymi Procedury Bezpieczeństwa W Związku z Covid-19
Odprawa techniczna kierowników ekip w dniu zawodów o godz. 9.30 na krytej
pływalni.

9. Sprawy różne:
•

•

•

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
zawodnicy i trenerzy biorący udział w zawodach organizowanych przez Opolski
Okręgowy Związek Pływacki wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych
niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, SEL, dekoracje),
Poprzez udział czynny i bierny w pływackich zawodach automatycznie wyraża się
zgodę na publikację i na udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób
uczestniczących w zawodach w materiałach prasowych, w relacjach fotograficznych
na profilach społecznościowych OOZP i w grupach tematycznych,
Zgłoszenie do zawodów oznacza akceptację przez rodziców uczestników zawodów,
uczestników zawodów oraz trenerów postanowień zawartych w niniejszym
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•

•

komunikacie oraz wyrażenie zgodę na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby organizatorów, wykorzystywanie zdjęć, filmów na potrzeby zawodów
WLMO, w tym zamieszczanie wyników z danymi osobowymi uczestników zawodów
na witrynie megatiming.pl, a także na portalach społecznościowych i w prasie Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L
NR 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wizerunku, zdjęć, opisów i relacji z
przebiegu zawodów w celu promocji Wojewódzkiej Ligi Miast Opolszczyzny i działań
Opolskiego OZP,
Przyjmuje się, że zgłoszenie zawodnika do zawodów WLMO i uczestnictwo w
zawodach WLMO, sportowej zarówno czynne jak i bierne, jest równoznaczne z
akceptacją postanowień niniejszego komunikatu.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO
OPOLA!
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