
 

Zawody  realizowane ze środków Powiatu  Radzyńskiego 

Komunikat organizacyjny                                      

11..  TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW:  

 Sobota - 10 listopada,  rozgrzewka 9:00 - zawody 9:30. 

 Pływalnia MOSiR ul. Sikorskiego 15a,   21-300  Radzyń Podlaski 

22..  INFORMACJE TECHNICZNE: 

 długość pływalni:  25m, 

 ilość torów:  5. 

 temperatura wody:  27°C 

 pomiar czasu:  ręczny. 

33..  ORGANIZATOR: 

 MULKS „Technik-Orion” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w 
Radzyniu Podlaskim. 

 Jacek Dębski  -   e-mail:   jacekdebski1@o2.pl ,   tel. +48/ 507 173 365 

44..  PARTNERZY: 

 Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim  

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim 

55..  ZASADY FINANSOWANIA: 

 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, 

 Koszty uczestnictwa pokrywają kluby. 

66..  ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Każdy zgłoszony zawodnik ma prawo startu w trzech  konkurencjach indywidualnych i 
w sztafecie. 

 Każdy klub ma prawo wystawienia 1 zespołu w konkurencji sztafet, sztafeta ma 
wymiar symboliczny - 100 długości pływalni , mogą startować zawodnicy, trenerzy i 
osoby towarzyszące ( 100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości )  

 Organizator zawodów ustala limit w ilości 120 uczestników, decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

 W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający ważne badania lekarskie. 

 Każda reprezentacja/zawodnik ma obowiązek posiadać swojego trenera /opiekuna. 

 Każdy trener/opiekun ma obowiązek złożyć, przed zawodami, w biurze organizatora 
zawodów pisemne zobowiązanie opieki nad grupą/zawodnikiem. 

„IX Mistrzostwa w Pływaniu  
Dziewcząt i Chłopców  

o Puchar Starosty Radzyńskiego”  
rocznik 2003 – 2009 i młodsi 
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 Trener sprawujący opiekę nad zawodnikami jest zobowiązany posiadać ich aktualne 
badania lekarskie. Brak tych dokumentów spowoduje niedopuszczenie zawodnika do 
startu lub jego dyskwalifikację. 

 Opiekun zobowiązany jest do posiadania zgody rodziców na udział dziecka w 
zawodach oraz oświadczenia rodziców, że stan zdrowia ich dziecka pozwala na udział 
w zawodach  

 Grupa lub zawodnik bez opiekuna nie będzie dopuszczona do zawodów. 

 Odpowiedzialność za niewykonanie badań i wynikające z tego powodu wypadki i 
konsekwencje prawne spada na rodziców bądź opiekunów prawnych. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, zguby, zniszczenia i kradzieże, 
powstałe nie z jego winy.  

 Za bezpieczeństwo i zachowanie zawodników na obiekcie (szatnie, trybuny, hall 
wejściowy, parking, natryski itp.) odpowiada trener/opiekun zgłaszający zawodników. 

 Każdy trener zobowiązany jest do zebrania od rodziców/prawnych opiekunów dzieci 
powierzonych jego opiece zgody na: udział dziecka w zawodach na udzielenie pomocy 
w razie wypadku oraz zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka. 

77..  KATEGORIE WIEKOWE: 

 KATEGORIA I   - 9-lat i młodsi (rocznik 2009 i młodsi), 

 KATEGORIA II  - 10-lat (rocznik 2008), 

 KATEGORIA III - 11-lat (rocznik 2007), 

 KATEGORIA IV - 12-lat (rocznik 2006), 

 KATEGORIA V - 13-lat (rocznik 2005), 

 KATEGORIA VI - 14-lat (rocznik 2004), 

 KATEGORIA VII - 15-lat (rocznik 2003), 

88..  PROGRAM ZAWODÓW: 

 Rozgrzewka              - godz. 900 

 Odprawa techniczna  - godz. 915 

 Początek zawodów  - godz. 930 

lp. Kobiety lp. Mężczyźni Kategorie wiekowe 

1 25 grzbietowym 2 25 grzbietowym 9-lat i mł., 10-lat, 

3 50 grzbietowym 4 50 grzbietowym 11, 12, 13, 14, 15-lat, 

5 50 klasycznym 6 50 klasycznym 11, 12, 13, 14, 15-lat, 

7 25 dowolnym 8 25 dowolnym 9-lat i mł., 10-lat, 

9 25 motylkowym 10 25 motylkowym 11-lat,  

11 50 motylkowym 12 50 motylkowym 12, 13, 14, 15-lat, 

13 50 dowolnym 14 50 dowolnym 11, 12, 13, 14, 15-lat, 

15 Sztafeta Niepodległości       -   100x25m dowolnym Open / zawodnicy, trenerzy, opiekunowie … 

99..  WYNIKI: 

 Wyniki publikowane będą na stronie: www.swimtiming.pl 

1100..    PRZEPISY TECHNICZNE: 

 zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas. 

1111..    ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: 

 zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 
06.11.2018r  do godz. 2000  na adres mailowy dominik.gorski@o2.pl, 

http://www.swimtiming.pl/


 zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko zawodnika,  rok urodzenia,  nazwę klubu i 

wykaz konkurencji do jakich został zgłoszony zawodnik wraz z najlepszym wynikiem 

życiowym na danym dystansie. 

 

1122..    NAGRODY: 

 dyplomy za miejsca 1-3 w każdej konkurencji indywidualnej, 

 Dla każdego zawodnika pamiątkowy medal i upominek. 

 Puchary dla trzech najlepszych klubów za klasyfikację punktową (suma punktów ze  
startów indywidualnych wg. klucza:  1 m. - 7pkt., 2m. - 5pkt. , 3m. - 4 pkt., 4m. - 3pkt., 
5m. - 2pkt.,  6m. - 1pkt. ) 

1133..    POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 podczas zawodów obowiązują przepisy  PZP i FINA, 

 w sprawach  nieobjętych  regulaminem decyduje kierownictwo zawodów. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższym 
komunikacie. 

1144..    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: 

 administratorem danych Organizatora zawodów, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana 
Pawła II w Radzyniu Podlaskim jest p. Maciej Celiński. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 
– email: zspcelinski@wp.pl . 

 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., 

 odbiorcami danych osobowych uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

 dane osobowe uczestników przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o 
uzasadniony interes realizowany przez administratora, 

 uczestnicy posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

 brak zgody na przetwarzanie danych równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w Imprezie, 

 uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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