1. TERMIN ZAWODÓW:

14,15 listopada 2020r.

2. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia „Rawszczyzna”- Ostrowiec Św., ul. A.Mickiewicza 32
3. INFORMACJE TECHNICZNE:

Pływalnia 25m: 8 torów, temperatura wody: 27°C

Pomiar czasu: automatyczny,

Zawody rozgrywane są zgodnie z Wytycznymi PZP do organizacji okręgowych zawodów

pływackich, oraz Procedurą Bezpieczeństwa w związku z Covid-19 podczas zawodów w
pływaniu.

ZAWODY ROZEGRANE ZOSTANĄ BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI !!!

4. ORGANIZATORZY:

Świętokrzyski Okręgowy Związek Pływacki,

Klub Sportowy „KSZO” w Ostrowcu Św.,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.
5. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:

Sędzia Główny: Mariola Kurant,

Przedstawiciel Organizatora: Piotr Węglewicz.
6. ZASADY FINANSOWANIA:

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy,

Koszty uczestnictwa pokrywają kluby,

Opłata startowa w Mistrzostwach Okręgu wynosi 10zł za każdy start zgłoszonego


zawodnika i zespołu sztafetowego.
Ewentualne skreślenia, bez ponoszenia opłaty startowej, możliwe do czwartku
12.11.2020r godz. 2200.

7. ZASADY UCZESTNICTWA:

Zawody rozegrane zostaną w kategorii open i młodzik 12-13 lat.

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy 12-letni i starsi zgłoszeni przez kluby zrzeszone











w Świętokrzyskim Okręgowym Związku Pływackim, posiadający licencje PZP oraz status
AKTYWNY w Systemie Ewidencji Licencji PZP.
Zawodnicy spoza Okręgu Świętokrzyskiego startują poza konkurencją.
W zawodach mogą uczestniczyć na zasadach PK zawodnicy zagraniczni posiadający licencję
swojej Federacji, lub w przypadku jej braku zaświadczenie lekarskie w języku polskim
potwierdzające brak przeciwskazań do uprawiania sportu pływackiego.
Dopuszcza się start zawodników 11-letnich posiadających klasę sportową 12-latka na
dowolnym dystansie. Zawodnicy ci mogą być zgłaszani do konkurencji na dystansach do
200m oraz 400m. stylem dowolnym.
Dopuszcza się start zawodników 10-letnich posiadających klasę sportową 12-latka na
dowolnym dystansie. Zawodnicy ci mogą być zgłaszani do konkurencji objętych programem
Drużynowego Wieloboju Pływackiego Dzieci 10 letnich.
Zawodnicy 16-letni i młodsi mogą startować w dwóch konkurencjach oraz w sztafecie w
jednym bloku, zawodnicy 17-letni i starsi - w dowolnej ilości konkurencji,
Do konkurencji indywidualnych każdy klub może zgłosić dowolną liczbę zawodników, a do
konkurencji sztafetowych dowolną ilość sztafet.

8. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW

Zgłoszenia zawodników odbywać się będą wyłącznie poprzez system SEL PZP.

Zgłoszenie składów zespołów sztafetowych musi być dokonane najpóźniej na odprawie

technicznej w dniu zawodów.
Po opublikowaniu w Internecie listy zgłoszonych zawodników – 11.11.2020r godz. 1200
nie będzie można dokonywać żadnych zmian poza wykreśleniami.

Termin zgłoszeń: 10.11.2020r.


9. WYNIKI:

publikowane będą na stronach: www.sozp.org i www.megatiming.pl

10. PROGRAM ZAWODÓW:

Odprawa techniczna – 14 listopada 2020r godz. 930

I dzień I blok – 14.11.2020r.
Rozgrzewka – godz. 900, zawody – godz. 1000
Dziewczęta
Chłopcy
1500 m st. dowolnym
1
(zawodnicy 14-lat i starsi)
2
50 m st. dowolnym
3
50 m st. dowolnym
4
50 m st. klasycznym
5
50 m st. klasycznym
6
100 m st. motylkowym
7
100 m st. motylkowym
8
200 m st. dowolnym
9
200 m st. dowolnym
10
200 m st. grzbietowym
11 200 m st. grzbietowym
12
400 m st. zmiennym
13 400 m st. zmiennym
14
4x200 m st. dowolnym
15 4x200 m st. dowolnym
I dzień II blok - 14.11.2020r.
Rozgrzewka – godz. 1500, zawody – godz. 1600
Dziewczęta
Chłopcy
16
50 m st. motylkowym
17 50 m st. motylkowym
18
50 m st. grzbietowym
19 50 m st. grzbietowym
20
400 m st. dowolnym
21 400 m st. dowolnym
22
200 m st. klasycznym
23 200 m st. klasycznym
24
200 m st. zmiennym
25 200 m st. zmiennym
26
4x100 m st. dowolnym
27 4x100 m st. dowolnym
II dzień III blok – 15.11.2020r.
Rozgrzewka – godz. 900, zawody – godz. 1000
Dziewczęta
Chłopcy
28
200 m st. motylkowym
27 200 m st. motylkowym
30
100 m st. dowolnym
29 100 m st. dowolnym
32
100 m st. grzbietowym
32 100 m st. grzbietowym
34
100 m st. klasycznym
34 100 m st. klasycznym
36
100m st. zmiennym
36 100m st. zmiennym
800 m st. dowolnym
800 m st. dowolnym
38
39
(zawodnicy 12-lat i starsi)
(zawodnicy 12-lat i starsi)
40
4x100 m st. zmiennym
41 4x100 m st. zmiennym
UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godziny rozpoczęcia poszczególnych
bloków w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.
11. PRZEPISY TECHNICZNE:

Zawody zostaną rozegrane seriami na czas od serii najsłabszej do najlepszej.
12.

NAGRODY:

W każdej konkurencji przyznaje się odrębnie medale za kategorię Open i kategorię Młodzik
12-13 lat oraz dyplomy za miejsca I - III.

Młodzicy zostaną sklasyfikowani dwukrotnie – w kat. Młodzik i w kat. Open.

Puchary dla trzech najlepszych klubów wg punktacji klubowej w kategorii Open.

Nagrody dla 6 najlepszych zawodniczek i zawodników w kat. Open i w kat. Młodzik - za
sumę punktów z trzech najlepszych startów według tabel FINA,

Klasyfikacja sztafet – oddzielnie dla kat. Open i Młodzik.

13.

PUNKTACJA KLUBOWA MISTRZOSTW OKRĘGU:

Konkurencje indywidualne: 1 miejsce-7pkt., 2 m.-5pkt., 3 m.-4pkt., 4 m.-3pkt, 5 m.-2pkt,
6 m.-1pkt,

Konkurencje sztafetowe: 1 miejsce-14pkt., 2 m.-10pkt., 3 m.-8pkt., 4 m.-6pkt, 5 m.4pkt, 6 m.-2pkt.

14.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

W sprawach nieobjętych komunikatem decyduje Naczelnik Zawodów i Sędzia Główny,



15.

Zgłoszenie do
komunikatu.

zawodów

jest

równoznaczne

z

akceptacją

postanowień

niniejszego

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, iż:
a) administratorem danych osobowych uczestników zawodów pływackich organizowanych przez
Świętokrzyski Okręgowy Związek Pływacki w Kielcach jest Prezes Świętokrzyskiego
Okręgowego Związku Pływackiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul. Krakowska 72, 25-701
Kielce,
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: pweglewicz@onet.eu,
c) dane osobowe uczestników zawodów przetwarzane będą w celu realizacji imprezy - na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.,
d) odbiorcami danych osobowych uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
e) dane osobowe uczestników przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu
o uzasadniony interes realizowany przez administratora,
f) uczestnicy posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
g) uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie
skutkować niedopuszczeniem do udziału w zawodach.

