
 

 

            
 

XIV Ogólnopolskie zawody pływackie 

 z okazji Święta Niepodległości 

o Puchar Burmistrza Miasta Sochaczew  

 

KOMUNIKAT ZAWODÓW PŁYWACKICH 
 

 

 

1. TERMIN ZAWODÓW: 

 

11 Listopada 2021 roku. 

Akredytacja zawodników/ klubów: 8:00-9:00. 

Rozgrzewka-godz.8:30 , zawody-godz.9:30 

 

 

 

2. MIEJSCE ZAWODÓW: 

 

Pływalnia „ORKA", 

Ul. Olimpijska 3 

96-500 Sochaczew 

 

 



 

 

3. INFORMACJE TECHNICZNE: 

 

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

• Pomiar czasu: automatyczny, 

• Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami FINA i PZP, 

• Zawody rozgrywane są 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  

50 m stylem dowolnym. W każdym wyścigu odpada ostatni zawodnik, a wyścig 5 

jest wyścigiem finałowym pozostałych dwóch zawodników, 

• Podczas rozgrzewki tor 1 i 6  jest torem jednokierunkowym przeznaczonym 

również na skoki do wody. Skoki do wody w innych miejscach są 

niedopuszczalne pod groźba wykluczenia z zawodów, 

 

 

4. ORGANIZATOR: 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

96-500 Sochaczew, ul. Olimpijska 3, 

tel./fax ( 46 ) 862-77-59 

Naczelnik zawodów: Klaudia Barańska 

Tel. 785-117-111, e-mail: klaudia.selerska@onet.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. KIEROWNICTWO ZAWODÓW: 

 

• Komisja sędziowska, komisja odwoławcza, naczelnik zawodów. 

 

6. ZASADY FINANSOWANIA: 

 

• Koszty organizacji pokrywa organizator, 

• Koszty uczestnictwa ponoszą kluby, 

• Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny, 

• Opłata startowa: 50 zł/osoba (zgłoszenia maksymalnie do 3 konkurencji). 

• Ewentualne skreślenia, bez ponoszenia opłaty startowej, możliwe do 

10.11.2021 r.(środa do godz.11:00) 

 

7. ZASADY UCZESTNICTWA: 
 

• W zawodach uczestniczą  zawodnicy i zawodniczki urodzeni wyłącznie w latach 

2012-2006. Bez możliwości startu zawodników z innych roczników. 

• Każdy zawodnik ma prawo startu w 3 konkurencjach indywidualnych  

• oraz Wyścigu Australijskim 

• Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje strój kąpielowy zgodny  

z przepisami FINA i PZP 

• 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 klubu, stowarzyszenia zarejestrowanego 

w PZP lub OZP. 

• W sprawach nie objętych przepisami PZP decyduje Sędzia Główny 

w porozumieniu z komisją odwoławczą zawodów. 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. ZGŁOSZENIA: 

 

• Zawodnik ma prawo startu w maksymalnie 3 konkurencjach. 

• Ze względu na COVID-19 ilość uczestników została ograniczona 

nieprzekraczalnie do 180 osób,  każdy klub ma prawo do zgłoszenia  

max. 15 zawodników + 2 opiekunów (w przypadku mniejszej ilości zgłoszeń 

dopuszcza się możliwość zgłoszenia większej ilości zawodników). Decyduje 

kolejność zgłoszeń, 

• Zgłoszenia do zawodów w formie elektronicznej. Rocznik 2012, 2011, 2010, 2009, 

2008, 2007, 2006 : za pośrednictwem programu Splash Entry Edytor w piku .lxf na 

adres e-mail: zawody@wmozp.pl w terminie do 8 listopada 2021 roku. 

• 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 10.11.2019 roku  do godziny 11:00 i dotyczyć mogą: 

a) wycofania zawodnika z konkurencji, 

b) wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji 

innego reprezentanta tego samego klubu, 

c) za zawodników nie wykreślonych w terminie będzie pobierana opłata 

startowa. 

d) Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem 

ważności badań lekarskich zawodników na czas trwania zawodów. 

 

9.   WYNIKI: 

 

publikowane będą na stronie: www.wmozp.pl 

 

10. KATEGORIE WIEKOWE: 

 

Kat. I- rocznik 2012 

Kat. II-rocznik 2010 i 2011 

Kat. III- rocznik 2009 

Kat. IV-rocznik 2007 i 2008 

Kat. V-rocznik 2006 

mailto:zawody@wmozp.pl
http://www.wmozp.pl/


 

 

  

11. PROGRAM ZAWODÓW: 

  

I BLOK –11.11.2021r. 9:30 

 

50 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców  kat. I-II 

100 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców  kat. III-V 

50 m stylem klasyczny dziewcząt i chłopców kat. I-II 

Dekoracje 50-100m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców 

100 m stylem klasyczny dziewcząt i chłopców kat III-V 

50 m stylem grzbietowy dziewcząt i chłopców kat. I-II 

Dekoracje 50-100m stylem klasyczny dziewcząt i chłopców 

100 m stylem grzbietowy dziewcząt i chłopców kat III-V 

50 m stylem motylkowy dziewcząt i chłopców kat I-II 

Dekoracje 50- 100m stylem grzbietowy dziewcząt i chłopców 

100 m stylem motylkowy dziewcząt i chłopców kat. III-V 

Dekoracja 50- 100m stylem motylkowym dziewcząt i chłopców 

Wyścig australijski kat. III-V dziewcząt i chłopców 

Dekoracja wyścigu australijskiego kobiet i mężczyzn 

 

 

12. NAGRODY: 

 

• Dyplomy i medale za miejsca I-III w każdej konkurencji z podziałem na 

kategorie wiekowe.  

• 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. 

 

 

 

 



 

 

13. BIURO ZAWODÓW: 

 

• Biuro zawodów będzie mieścić się w pomieszczeniu ratowników na 

Pływalni „ORKA" w Sochaczewie, będzie otwarte przez cały czas trwania 

zawodów  

Opłatę startowa należy uiścić: 

• kasy pływalni w dniu zawodów, 

• wpłata na konto bankowe:  52 9283 0006 0000 1986 2000 0010 

 

14.    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. 

 

!! UWAGA!! 

Z uwagi na dynamiczną sytuację dotyczącą pandemii wirusa COVID-19 

organizator ustala: 

• Możliwość ograniczenia liczby uczestników. 

• Zawody odbędą się bez udziału publiczności. 

• Na trybuny mogą wejść tylko trenerzy oraz zgłoszeni na listach zawodnicy. 

• Po wejściu obowiązuje dezynfekcja rąk. 

• W obiekcie (do momentu wejścia do szatni i wyjścia) oraz w biurze 

zawodów obowiązują maseczki. 

• Za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników, za przestrzeganie obostrzeń 

odpowiedzialni są trenerzy / opiekunowie. 



 

 

• Każdy kierownik ekipy oraz zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się 

z procedurą bezpieczeństwa PZP covid-19 a kierownik drużyny musi 

posiadać przy sobie podpisane oświadczenie w związku z pandemią 

wirusa. 

• W przypadku zaistnienia sił wyższych niezależnych od organizatora 

wyznaczenia NOWEGO TERMINU ZAWODÓW. 

 

 

14. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Stosownie do art. 13 i 15 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 (zwanym dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Sochaczewie ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew, e-mail: mosir@mosir.sochaczew.pl. 

2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się 

Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wysyłając 

wiadomość na adres e-mail: mosir@mosir.sochaczew.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora wskazany w pkt 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez administratora w następujących 

celach: 

a) w celu realizacji zadań statutowych realizowanych przez MOSiR w Sochaczewie  – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (podstawą przetwarzania jest wykonanie 

obowiązków prawnych ciążących na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO 

(podstawą przetwarzania jest wykonanie zadania realizowanego w interesie 

publicznym); 

b) w celu wykonania umów o świadczenie usług lub uczestnictwa w zawodach 

organizowanych przez MOSiR w Sochaczewie  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

(podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy); 

c) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń - na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 

realizowany przez administratora); 

d) w celu uczestnictwa w zawodach organizowanych przez MOSiR w Sochaczewie - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (podstawą przetwarzania jest wyrażenie zgody w 

formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego). 

mailto:mosir@mosir.sochaczew.pl
mailto:mosir@mosir.sochaczew.pl


 

 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty 

upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub 

podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie 

umowy powierzenia danych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres niezbędny do wykonania obowiązku 

archiwizacyjnego. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści podanych danych i prawo do 

przenoszenia danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania i prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych - prawo do jej wycofania. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 

będą podlegały profilowaniu. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy 

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między 

stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 

podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych 

osobowych ma charakter dobrowolny. 

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych 


