MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW
W PŁYWANIU SYNCHRONICZNYM
/ARTYSTYCZNYM

15-17 PAŹDZIERNIKA 2021
NOWA RUDA
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Data aktualizacji : 30.09.2021
ORGANIZATORZY:
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Termin:

15-17 października 2021 (piątek - niedziela)

Miejsce:

Pływalnia Aqua Centrum
57-402 Nowa Ruda
ul. Kłodzka 16

Organizator:

Dolnośląski Okręgowy Związek Pływacki, Polski Związek Pływacki

Cel zawodów: Wyłonienie Mistrzów Polski w kategorii Juniora (16-18 lat) oraz ocena
zawodników pod kątem ich kwalifikacji do kadry narodowej w pływaniu
synchronicznym/artystycznym na 2022 rok
Regulamin:

Zawody rozgrywane będą zgodnie z następującymi zasadami:
Zasady generalne imprez pływania synchronicznego w Polsce
Regulamin MP Juniorów w pływaniu synchronicznym
Zasady FINA obowiązujące na lata 2018-2021
Regulamin współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej
oraz https://ssm.insp.waw.pl/file/1796

Konferencja techniczna: Konferencja techniczna odbędzie w dniu 15 października 2021 rok
o godzinie 20.00 w formule hybrydowej, tj. w obiekcie Centrum
Turystyczno – Sportowego w Nowej Rudzie (ul. Kłodzka 16) oraz na
platformie TEAMS (prosimy o zgłoszenie formy udziału w odprawie
technicznej do dnia 10 października 2021 roku na adres:
zorbamsz@gmail.com )
LINK DO TEAMS DO ODPRAWY TECHNICZNEJ
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NDE1YzY3YmMtNGIzNy00ZjhmLTk0NjgtNTI5YzY5NDkzYWRk%40threa
d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d3bea4c-7318-4e69-a4ae0a423ca2f417%22%2c%22Oid%22%3a%2228815e2b-406a-4530-9de59b9d564dbdbe%22%7d

Losowanie grupy figur odbędzie się w dniu 13 października 2021 roku (środa) o
godzinie 15.00 na platformie TEAMS
LINK DO TEAMS DO LOSOWANIA FIGUR
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_Y2FjNTc4NGItMjJmNS00ODhjLThhNzUtY2VmYjg0NDU3N2Y2%40thre
ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d3bea4c-7318-4e69-a4ae0a423ca2f417%22%2c%22Oid%22%3a%2228815e2b-406a-4530-9de59b9d564dbdbe%22%7d

PRZYPOMINAMY: w przypadku występowania zawodników rezerwowych na max. 2
godziny przed rozpoczęciem konkurencji należy dostarczyć „Formularz zawodników
rezerwowych_POL” – do pobrania z rezerwowi (artswimapp.pl) .
Oznacza to także, że informacja kto jest zawodnikiem rezerwowym w przypadku tych
sesji, gdzie konkurencja FIGUR stanowi eliminacje (duet , zespół) musi zostać
dostarczona na max. 2 godziny przed jej rozpoczęciem.
Program

15 października 2021
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20.00

Odprawa techniczna

16 października 2021
9.30 - 10.30
Obligatoryjna odprawa dla sędziów
10.30 - 11.00
Rozgrzewka: solo dowolne
11.15 - 13.15
Solo dowolne - ELIMINACJE
13.15 - 14.00
PRZERWA OBIADOWA
14.00 - 14.45
Rozgrzewka: FIGURY
15.00 - 17.00
Konkurencja FIGUR
17.00 - 17.45
Rozgrzewka dla: COMBO, duet dowolny, duet mix
18.00
CEREMONIA OTWARCIA
Pokaz nowej konkurencji akrobatycznej „highlight”w
wykonaniu AZS OŚ Poznań
18.15 - 18.45
Kombinacja - FINAŁ
18.55 - 20.00
Duet dowolny - FINAŁ
20.00 - 20.10
Duet dowolny MIX - FINAŁ
20.30
Ceremonia wręczenia medali za: COMBO, DUET DOWOLNY
17 października 2021
8.45 - 9.15
Rozgrzewka: solo dowolne, duet techniczny
9.30 - 10.35
Solo dowolne - FINAŁ
Przerwa techniczna
10.45 - 11.15
Duet techniczny - FINAŁ
Przerwa techniczna
11.30
Ceremonia wręczenia medali za: SOLO DOWOLNE, DUET
TECHNICZNY
11.45 - 12.30
Rozgrzewka: Team dowolny, team techniczny, solo techniczne
12.45 - 13.25
Team dowolny - FINAŁ
Przerwa techniczna
13.40 - 13.50
Team techniczny - FINAŁ
Przerwa techniczna
14.05 - 14.50
Solo techniczne - FINAŁ
Przerwa techniczna
15.15 - 15.30
CEREMONIA ZAMKNIĘCIA + dekoracje za TEAM DOWOLNY, SOLO
TECHNICZNE
UWAGA: program może ulec zmianie po nadesłaniu ostatecznych zgłoszeń przez
uczestniczące kluby. Zawody będą transmitowane w internecie na kanale YT
Live 1 16.10.2021r. godz. 11:15
Solo dowolne - ELIMINACJE

https://youtu.be/_fDQdq6DAts

Live 2 16.10.2021r. godz. 15:00

https://youtu.be/bpqC_wE4hqg

Konkurencja FIGUR
CEREMONIA OTWARCIA m.in. pokaz nowej konkurencj akrobatycznej „highlight”
Kombinacja - FINAŁ
Duet dowolny - FINAŁ
Duet dowolny MIX - FINAŁ
Ceremonia wręczenia medali za: COMBO, DUET DOWOLNY
Live 3 17.10.2021r. godz. 9:30

https://youtu.be/rPnnZixGPPY
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Solo dowolne - FINAŁ
Duet techniczny - FINAŁ
Ceremonia wręczenia medali za: SOLO DOWOLNE, DUET TECHNICZNY
Live 4 17.10.2021r. godz 12:45
https://youtu.be/eKFn8V4uBeE
Team dowolny - FINAŁ
Team techniczny - FINAŁ
Solo techniczne - FINA
CEREMONIA ZAMKNIĘCIA + dekoracje za TEAM DOWOLNY, SOLO TECHNICZNE
Uczestnictwo: W zawodach mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy posiadający ważną
licencję PZP.
Zawodniczki mogą startować w następujących konkurencjach: figury, solo tech,
solo free, duet tech LUB duet mix tech, duet free lub duet mix free, team tech,
team free, combo.
Zawodnicy mogą startować w następujących konkurencjach: figury, duet mix
tech, duet mix free.
Zgłoszenia:

FINALNE tj. zakończenie rejestracji w systemie ArtSwimApp upływa w dniu 10
października 2021 (niedziela) o 23.55
Po zamknięciu zgłoszeń nie ma możliwości dodatkowego zgłoszenia nowego
zawodnika, ani zgłoszenia zawodnika dodatkowo do jakiejkolwiek konkurencji.
Zawodników do zawodów należy zarejestrować przez system ArtSwimApp na:
www.artswimapp.pl
#1 – należy zarejestrować swój klub
#2 – stworzyć bazę zawodników
#3 – zgłosić zawodników z Państwa Klubu do zawodów

Opłata startowa:

140 zł (słownie: sto czterdzieści złotych 0/100) za każdego startującego
zawodnika / zawodniczkę zgodnie z ostatecznym zgłoszeniem do uiszczenia
przelewem bankowym do dnia 10 października 2021 na rachunek bankowy
organizatora, tj.

NAZWA RACHUNKU: DOLNOŚLĄSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PŁYWACKI, ul. Borowska 1-3, 50-529
Wrocław NR RACHUNKU: BANK MILLENNIUM SA 20 1160 2202 0000 0002 8975 6904
W tytule przelewu: OPŁATA STARTOWA + liczba startujących + nazwa klubu. Wniesiona opłata
startowa jest bezzwrotna, a jej wysokość wynika z taryfikator opłat PZP
https://www.polswim.pl/sites/default/files/taryfikator_oplat_pzp_na_rok_2021.pdf
Potwierdzenie przelewu

wraz

z

danymi

do

rachunku

należy przesłać na

adres:

dozp@dozp.eu
Sędziowie: Sędzia Główny: Monika Szczęśniak
Kluby uczestniczące w zawodach w liczbie do 8 zawodników zobowiązane są desygnować
przynajmniej 1 sędziego z min. II klasą, a w przypadku większej liczby zgłoszonych do
zawodów reprezentantów swojego klubu, obligatoryjnie desygnować min. 2 sędziów z min. II
klasą.
W przypadku kiedy klub nie zapewni odpowiedniej liczby sędziów wskazanej w powyżej,
wtedy zostanie obciążony opłatą w wysokości 300 zł za każdego brakującego sędziego
(wpłata na konto Organizatora podane w komunikacie zawodów).
Nazwiska sędziów zostaną podane w procesie rejestracji do zawodów przez system
ArtSwimApp.
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Dla usprawnienia komunikacji z sędziami stworzona zostanie grupa w komunikatorze
WhatsApp – konieczne jest, aby sędziowie mieli zainstalowaną aplikację na swoim
smartphonie.
Sędziowie zobowiązani są przestrzegać Regulaminu Kolegium Sędziów PZP, w szczególności w
zakresie uprawnień sędziowskich, regulaminowego zachowania i stroju, a także przepisów
FINA oraz PZP.
Prosimy o punktualne przybycie na odprawę techniczną celem sprawdzenia obecności i
gotowości sędziów do udziału w zawodach. Sędziowie nieobecni na odprawie nie zostaną
dopuszczenia do sędziowania.
Muzyka:

Muzykę do programów należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7
października 2021 roku przesłać na adres do tomasz.lupinka@aurorasynchro.pl

Jednocześnie każdy z kierowników ekipy w czasie zawodów jest zobowiązany




posiadać zapasową kopię muzyki do programów na nośniku typu USB.
Do opisu programów należy zastosować następujący schemat:
WAŻNE: każda część opisu oddzielona jest PODKREŚLNIKIEM "_"

3-literowy skrót klubu zgodny z tym użytym w systemie ArtSwimApp (dużymi
literami)_konkurencja (dużymi literami) _nazwisko lub nazwiska zawodniczek tego programu
(przy czym dla zespołu i combo wpisujemy pierwsze 3 alfabetycznie pierwsze nazwiska
składu)
skróty dla konkurencji:
FC - kombinacja

ST – solo techniczne

SF – solo dowolne

DT – duet techniczny

DF – duet dowolny

DMT – duet MIX techniczny

DMF – duet MIX dowolny

TT – zespół techniczny

TF – zespół dowolny

Przykład:
BIE_DF_Kwiatkowska _Nowakowska
(czytaj: kategoria klub LUKS Aquarius Bielawa, duet dowolny, zaw. Kwiatkowska i
Nowakowska)
Prosimy nie dodawać żadnych dodatkowych informacji w opisach.
Jeżeli więcej niż jeden program ma taką samą muzykę, to dla każdego wymagany jest
ODDZIELNY PLIK opisany zgodnie z powyższym.
Pliki kopii zapasowej (na nośniku USB) mają być opisane w tożsamy sposób.
Noclegi i wyzywienie: patrz załącznik do komunikatu
Nagrody:
Zgodnie z zasadami generalnymi
Dodatkowe informacje:
Strefa żelatyny: Na terenie obiektu zostanie zorganizowana strefa żelatyny – w wyznaczonym
do tego miejscu. Wszelkie czynności związane z nakładaniem żelatyny prosimy, aby były
wykonywane właśnie w tej strefie ze względu na regulacje porządkowe obiektu
Zawodnicy w czasie konkurencji programów przebywają na trybunach w
wydzielonych dla swojego klubu strefach; zawodnicy biorący udział w konkurencji mają
obowiązek stawić się w strefie „lass call room” na 3 programy przed swoim numerem
startowym. Ze względu na płynność zawodów, zwracamy się do trenerów i opiekunów ekip o
dopilnowanie tej części logistyki zawodów.
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
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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 DOLNOŚLĄSKA FEDERACJA SPORTU.(zwany dalej
DFS) z siedzibą, ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław e-mail:wfs@sport.wroclaw.pl tel: +48
71 367 50 61) prowadzący działalność zgodnie ze swym statutem;
2. Z inspektorem ochrony danych DOZP można skontaktować się poprzez adres e-mail:
wfs@sport.wroclaw.pl ,
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia zawodów
pływackich w dniach 16-17.10.2021
4. Udział w zawodach może wiązać się z przetwarzaniem mojego Wizerunku i tym samym
upoważniam DOZP 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 DOZP, w związku z realizacją celów statutowych DOZP 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 zawodach.
Sprawy organizacyjne
1. Dopuszcza się udział publiczności w zawodach w ramach limitu max. 150 osób,
2. Przed wejściem na pływalnię należy naczelnikowi zawodów przekazać DEKLARACJĘ
PRZEDSTAWICIELA KLUBU, ŻE POSIADA W TRAKCIE ZAWODÓW:  Deklaracje o zapoznaniu
się z „Procedurami bezpieczeństwa w związku z Covid-19"  Zgody na pomiar
temperatury,  Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych – patrz załączniki
3. W obiekcie po wejściu obowiązuje dezynfekcja rąk,
4. W obiekcie (do momentu wejścia do szatni i wyjścia z szatni) oraz w biurze zawodów
obowiązują maseczki,
5. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 metra,
6. Za dyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników, za przestrzeganie obostrzeń przez
zawodników odpowiedzialni są trenerzy / opiekunowie.
7. Z uwagi na sytuację związaną z Covid-19 organizator zastrzega sobie możliwość
ograniczenia
liczby
uczestników
lub
odwołania
zawodów
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