
 

 

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 

 

TERMIN  ZAWODÓW : 26.10.2022r 

Blok I: 26 październik : rozgrzewka – 8:30, zawody : 9:15 

MIEJSCE  ZAWODÓW : CRS BIELANY ul. Lindego 20,  

Pływalnia 25m. – 6 torów, temp. wody 27st. C, pomiar czasu – automatyczny, 

zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA i PZP, zawody rozgrywane 

są seriami na czas od najsłabszej do najmocniejszej 

 



 

 

 

 

 

 

ORGANIZATORZY: Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Pływacki 

 

KIEROWNICTWO ZAWODÓW : Komisja Sędziowska, Komisja 

Odwoławcza, Naczelnik zawodów : Sławomir Grabiec  

1. ZASADY FINANSOWANIA:  

• Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy,  

• Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny,  

• Opłata startowa wynosi 80zł od każdego zgłoszonego zawodnika.  

• Ewentualne skreślenia, bez ponoszenia opłaty startowej, możliwe do 23.10.2022  

(niedziela) do godz. 16:00 

 

 
2. ZASADY STARTU I PUNKTACJA: 

- W zawodach prawo startu mają zawodnicy 13 letni i starsi w 4 kategoriach 

wiekowych : 13 lat, 14 lat, 15 lat i 16 lat i starsi. 

- W klasyfikacji końcowej biorą udział zawodnicy, którzy wystartowali w 3 

dowolnych konkurencjach. /suma punktów za 3 konkurencje/ 

 
3. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:  

a) Zgłoszenia zawodnika do startu może dokonać macierzysty klub, szkoła mistrzostwa 

sportowego ,okręgowy związek pływacki lub PZP.  

b) Podmiot zgłaszający zawodnika musi mieć uregulowane zobowiązania finansowe w 

stosunku do PZP (składka członkowska, opłaty regulaminowe, kary i inne). 

c) Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem ważności badań lekarskich 

zawodników na czas trwania zawodów. 

d) Zgłoszenia do zawodów dokonywane są za pośrednictwem systemu SEL PZP przez osobę 

uprawnioną –Administratora z ramienia podmiotu zgłaszającego. 

e) Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do godziny 24.00 dnia 23.10.2022 r. –jest to 

ostateczny termin zgłoszeń zawodników. W zawodach mogą uczestniczyć, w poszczególnych 

konkurencjach, jedynie zawodnicy zgłoszeni w terminie. Nie dopuszcza się dodatkowych 

zgłoszeń po terminie zgłoszeń i w trakcie zawodów -dotyczy również zgłaszania zawodnika 

w miejsce innego zawodnika tego samego klubu, o ile regulamin danych zawodów nie 

stanowi inaczej. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

f) Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie przez niego 

statusu AKTYWNY w SEL. Brak statusu AKTYWNY może być spowodowany: -brakiem 

wniesienia opłaty licencyjnej na dany rok, -brakiem aktualnego zaświadczenia o stanie 

zdrowia (skan lub zdjęcie badań musi być zamieszczony w SEL) , -brakiem ważnego 

oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych (skan lub zdjęcie oświadczenia 

musi być zamieszczony w SEL), -brakiem wniesienia składki członkowskiej przez klub 

macierzysty na rzecz OZP lub PZP.  

Lista zgłoszonych zawodników ukaże się na stronie internetowej w dniu 24.10.2022r. 

Zgodnie z regulaminem PZP po opublikowaniu w Internecie listy zgłoszonych zawodników 

zmiany mogą być dokonane wyłącznie: pocztą elektroniczną – zawody@wmozp.pl  do 

dnia 25.10.2022r.do godziny 16:00,i dotyczyć:-wycofania zawodnika z konkurencji-

wpisania na miejsce wycofanego zawodnika w tej samej konkurencji innego reprezentanta 

tego samego klubu.  

Warunkiem wysłania wyników do swimrankings jest STATUS AKTYWNY wszystkich 

startujących zawodników. 
.  

 
4. PROGRAM ZAWODÓW:  

 

     26.10.2022r.   

I blok  
 

 Kobiety   Mężczyźni  

1.  100 m st. motylkowym  2.  100 m st. motylkowym  

3.  100 m st. grzbietowym  4.  100 m st. grzbietowym  

5.  100 m st. klasycznym  6.  100 m st. klasycznym  

7.  100 m st. dowolnym  8.  100 m st. dowolnym  

9.  400 m st. zmiennym  10.  400 m st. zmiennym  

 
 

5. WYNIKI: publikowane będą na stronie: www.wmozp.pl  

 

 
 
 

6.  KATEGORIE  WIEKOWE : 
 

Wyścigi indywidualne -  13,14,15 lat , 16 i starsi 
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7. NAGRODY  

 

• Statuetki  i sprzęt pływacki otrzymają 6 najlepszych zawodniczek i 6 najlepszych 

zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych za sumę punktów uzyskanych we 

wszystkich pięciu startach wg punktacji FINA 2022.  
 

8 . 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. 
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