
 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

             1. TERMIN ZAWODÓW:   

• Blok I:  30 marca   rozgrzewka – godz. 830   zawody - godz. 915  

• Blok II:         31 marca       rozgrzewka – godz. 830   zawody - godz. 915  

 

 

2. MIEJSCE ZAWODÓW:  Pływalnia CRS Bielany, ul. Lindego 20  

 

3. INFORMACJE TECHNICZNE:  

• Pływalnia 25m; 6 torów, temperatura wody: 27°C,  

• Pomiar czasu: automatyczny,  

• Zawody rozgrywane są seriami na czas od najwolniejszej do najszybszej,  

• Zawody rozgrywane są zgodnie z pkt. II „Wytycznych Polskiego Związku 

Pływackiego do organizacji okręgowych zawodów pływackich” i Regulaminami 

PZP Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Młodzików 12 lat I i II runda 

i Młodzików 13 lat I runda oraz zgodnie z aktualnie obowiązującą Procedurą 

Bezpieczeństwa w związku z COVID-19 podczas zawodów w pływaniu.  

• Opiekunowie, kierownicy ekip zobowiązani są do złożenia  w biurze zawodów 
oświadczeń klubów, zawodników związanych z procedurą bezpieczeństwa 
odnośnie COVID-19.  

 

4. ORGANIZATORZY:  

a. Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki 

 

5. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:  

a. Komisja sędziowska,  

b. Delegat WMOZP 

6. ZASADY FINANSOWANIA:  

a. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy,  

b. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny,  

c. Opłata startowa wynosi 15zł od każdego zgłoszonego startu zawodnika . 

 

 



 

 

 

 

7. ZASADY UCZESTNICTWA:   
a. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy 12 i 13-letni posiadający w systemie 

SEL Polskiego Związku Pływackiego status AKTYWNY.  

b. Każdy zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz             

w sztafecie w każdym bloku zawodów.  

c. Dopuszcza się start zawodników klubów spoza okręgu Warszawsko-Mazowieckiego 

d. Każdy klub może wystawić więcej niż jedną drużynę.   

e. W I rundzie zawodnik może wystartować tylko w jednych zawodach.  

 

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:  

a. Zgłoszenia zawodników odbywać się będą wyłącznie poprzez system SEL PZP w 

terminie do dnia 27 marca 2021r. (sobota) do godziny 2400  

b. Po opublikowaniu w Internecie listy zgłoszonych zawodników – 28 marca 2021r 

nie będzie można dokonywać żadnych zmian poza wykreśleniami. Wykreślenia 

zawodników należy kierować drogą elektroniczną na adres zawody@wmozp.pl  w 

terminie do dnia 29 marca 2021r do godziny 1600 

c. Zgłoszenie składu zespołów sztafetowych musi być dokonane najpóźniej do 

godziny 1030 w dniu rozgrywania danej konkurencji sztafetowej.  

9. WYNIKI:   publikowane będą na stronach: www.megatiming.pl  

 

 

10.  PROGRAM ZAWODÓW:  

I Blok:  
1. 100m st. motylkowym dziewcząt     -  kat. 12 lat, 13 lat,  

2. 100m st. motylkowym chłopców     -  kat. 12 lat, 13 lat,  

3. 100m st. klasycznym dziewcząt               -  kat. 12 lat, 13 lat,  

4. 100m st. klasycznym chłopców               -  kat. 12 lat, 13 lat,  

5. 200m st. grzbietowym dziewcząt     -  kat. 12 lat, 13 lat,  

6. 200m st. grzbietowym chłopców     -  kat. 12 lat, 13 lat,  

7. 400m st. dowolnym dziewcząt      -  kat. 12 lat, 13 lat,  

8. 400m st. dowolnym chłopców      -  kat. 12 lat, 13 lat,  

9. 4x50m st. zmiennym wszystkie               -  kat. 12 lat, 13 lat,  

  II Blok:  

 

11.     100m st. dowolnym dziewcząt       -  kat. 12 lat, 13 lat,  

12.     100m st. dowolnym chłopców       -  kat. 12 lat, 13 lat,  

13.     200m st. klasycznym dziewcząt      -  kat. 12 lat, 13 lat,  

14.     200m st. klasycznym chłopców              -  kat. 12 lat, 13 lat,  

15.    100m st. grzbietowym dziewcząt             -  kat. 12 lat, 13 lat,  

16.    100m st. grzbietowym chłopców             -  kat. 12 lat, 13 lat,  

17.    200m st. zmiennym dziewcząt       -  kat. 12 lat, 13 lat,  

18.    200m st. zmiennym chłopców      -  kat. 12 lat, 13 lat,  

19.    4x50m st. dowolnym wszystkie             -  kat. 12 lat, 13 lat,  
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11. NAGRODY  

• Dyplomy i medale dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w w/w   konkurencjach 

w poszczególnych kategoriach wiekowych – dekoracje odbywać się będą        z poślizgiem 

jednej konkurencji.  

 

12. PUNKTACJA:  

• Do klasyfikacji drużynowej klubu liczone są 2 najlepsze wyniki w każdej konkurencji 

indywidualnej dziewcząt i chłopców oraz 2 najlepsze wyniki zespołów sztafetowych (sztafety 

składają się z dowolnych zawodników, bez względu na płeć, czyli może być mieszana w 

dowolny sposób lub składać się z zawodników jednej płci).  
• Podczas zawodów prowadzony będzie indywidualny ranking oddzielnie dla każdej konkurencji  

oraz ranking sztafet. Rankingi te nie będą publikowane a posłużą tylko do utworzenia klasyfikacji 

drużynowej.  

• Stosowana jest punktacja FINA obowiązująca w danym roku.  

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
• W sprawach nieobjętych komunikatem decyduje Delegat WMOZP.  

• Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu 

oraz Regulaminów Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Młodzików 12 i  

13-lat.  

• Obowiązek ubezpieczenia zawodników spoczywa na klubach. Organizator dodatkowo nie  
ubezpiecza uczestników zawodów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

14.  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

(RODO) 

 
•  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:  

•  1. Administratorem danych osobowych jest Warszawsko – Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki(zwany dalej W-MOZP) z 

siedzibą, w Warszawie (00-968) przy ul. Marymonckiej 34(e-mail: biuro@wmozp.pl, tel: +48 882194798) prowadzący działalność 

zgodnie ze swym statutem;  

• 2. Z inspektorem ochrony danych Warszawsko – Mazowieckiego Okręgowego Związku Pływackiego można skontaktować się 

poprzez adres e-mail: biuro@wmozp.pl, 

• 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia zawodów pływackich z Kalendarza W-MOZP na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO  

• 4. Udział w zawodach może wiązać się z przetwarzaniem mojego Wizerunku i tym samym upoważniam W-MOZP do 

rozpowszechniania Wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych poprzez udostępnienie Wizerunku bez ograniczeń  

•  czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w celu zamieszczenia Wizerunku w mediach zewnętrznych oraz w mediach 

wewnętrznych W-MOZP, w związku z realizacją celów statutowych W-MOZP i prowadzoną działalnością z  

•  zakresu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego w sporcie pływackim, 

• 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez 

okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;  

• 6. Prawny opiekun zawodnika/zawodniczki ma prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, 

żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym  

•  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: 

Oświadczenie SEL o przetwarzaniu danych i wykorzystaniu wizerunku), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem;  

•  prawny opiekun zawodnika/zawodniczki prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;  

• 7. Podanie przez opiekuna prawnego zawodnika/zawodniczki danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne 

do wzięcia udziału w w/wym. zawodach pływackich. 

 

 

 

 
 

15. Sprawy organizacyjne: 

Zawody odbywają się bez udziału publiczności, 

Na trybuny mogą wejść tylko trenerzy i opiekunowie zgłoszeni na listach, 

Udział w zawodach będzie potwierdzony oświadczeniem, że uczestnik i jego trener / 

opiekun nie jest chory w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie miał kontaktu z osobą zarażoną 

COVID-19 oraz nie jest w okresie trwania kwarantanny (załącznik), 

W obiekcie po wejściu obowiązuje dezynfekcja rąk, 

W obiekcie (do momentu wejścia do szatni i wyjścia z szatni) oraz  

 w biurze zawodów obowiązują maseczki, 

Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 metra, 

Za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników, za przestrzeganie obostrzeń przez 

zawodników odpowiedzialni są trenerzy / opiekunowie. 

 

Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z Covid-19 

organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby 

uczestników lub odwołania zawodów. 
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