
KOMUNIKAT SPECJALNY

II MISTRZOSTWA MAZOWSZA W PŁYWANIU
POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW

W zawodach zostanie przeprowadzona punktacja drużynowa, według następujących zasad:
 punkty zostaną przyznane zawodnikom z miejsc 1 – 10 w każdej konkurencji,
 klucz punktowy przedstawia się następująco:

1. miejsce -  10 pkt.
2. miejsce -   9 pkt.
3. miejsce -   8 pkt.
4. miejsce -   7 pkt.
5. miejsce -   6 pkt.
6. miejsce -   5 pkt.
7. miejsce -   4 pkt.
8. miejsce -   3 pkt.
9. miejsce -   2 pkt.

          10. miejsce -   1 pkt
 najlepsza drużyna/klub otrzyma Puchar Mistrzostw Mazowsza.

Najlepsi zawodnicy zawodów, w każdej kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców, otrzymają
pamiątkowe statuetki.

Oczywiście każdy zawodnik z miejsc 1 – 3 otrzyma odlewany medal :-)



UWAGA !!!                                                  UWAGA !!!                                                  UWAGA !!!

Wyniki zawodów „II Mistrzostwa Mazowsza w pływaniu pod patronatem Prezydenta Miasta
Ciechanów” zostaną przesłane do i znajdą się na SWIMRANKINGS.

Doprecyzowany  zostaje  zapis: Zawodnicy  (…)  mają  prawo  startu  w  3  konkurencjach
indywidualnych + sztafeta w bloku. Nadaje się mu brzmienie: Zawodnicy (…) mają prawo startu
w 3 konkurencjach indywidualnych + sztafeta w każdym bloku zawodów, o ile występuje w nim
kategoria wiekowa danego zawodnika.

Po  wprowadzeniu  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679
z dnia 27 kwietnia 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) każdy trener/opiekun grupy oraz zawodnik zgłoszony
do zawodów wraz ze swoim opiekunem prawnym (w przypadku nie ukończenia 18 roku życia)
akceptuje:

 Wykorzystanie  jego  danych  osobowych  (imienia,  nazwiska,  daty  urodzenia)  do  potrzeb
przeprowadzenia  przez  Klub  Pływacki  Ciechanów  oraz  MOSiR  Ciechanów  zawodów
pływackich:  II  Mistrzostwa  Mazowsza  w  pływaniu  pod  patronatem  Prezydenta  Miasta
Ciechanów.

 Wykorzystanie  jego  wizerunku  w  postaci  fotografii  w  mediach  lokalnych,  mediach
społecznościowych oraz na stronie internetowej www.kpciechanow.pl.

 Regulamin  zawodów  ujęty  w  komunikacie  organizacyjnym  i  komunikacie  specjalnym
zawodów:  II  Mistrzostwa  Mazowsza  w  pływaniu  pod  patronatem  Prezydenta  Miasta
Ciechanów, dostępnym na stronie www.megatiming.pl.

Organizator ma prawo do wcześniejszego zamknięcia list startowych, w przypadku dużej ilości
zgłoszonych zawodników. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

ZAPRASZAMY DO CIECHANOWA, ponieważ...

http://www.megatiming.pl/
http://www.kpciechanow.pl/

