REGULAMIN

I OLIMPIADY
POWIATU TOMASZOWSKIEGO
DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
W LEKKIEJ ATLETYCE - SPAŁA 2019
1. Miejsce zawodów: Centralny Ośrodek Sportu w Spale /hala sportowa/
2. Termin zawodów: 30 maj 2019 r.
3. Organizator:
- Powiat Tomaszowski
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Tomaszowie Mazowieckim
- Fundacja Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego
4. Cel:
- popularyzacja lekkiej atletyki w Powiecie Tomaszowskim
- wyłonienie najlepszych zawodniczek/ków w powiecie
5. Uczestnictwo:
- w zawodach mogą brać udział dzieci i młodzież szkolna uczęszczająca do szkół z terenu Powiatu
Tomaszowskiego, niemająca przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wyżej wymienionych zawodach.
6. Zgłoszenia:
- zgłoszenia zawodników do zawodów należy dokonać w formie elektronicznej i papierowej wg
załączonego poniżej wzoru
- zgłoszenie w formie papierowej z podpisem dyrektora szkoły i nauczyciela prowadzącego należy
dostarczyć do biura zawodów przed ich rozpoczęciem
- tabelę zgłoszeniową zgodną ze wzorem zawierającą konkurencję startową, nazwisko i imię oraz rok
urodzenia, nazwę szkoły należy przesłać ponownie na adres koordynatora zawodów: dabrowski.l@op.pl
/kontakt: p. Leszka Dąbrowskiego /tel.: 798 486 293/
- nie można dopisywać zawodników do konkurencji w dniu zawodów (wyjątek jeżeli zawodnik wcześniej
zgłoszony nie może uczestniczyć, szkoła może wystawić w jego miejsce innego zawodnika).
- wzór zgłoszenia możliwy do pobrania ze strony internetowej Powiatu Tomaszowskiego: www.powiattomaszowski.pl.
5. Kategorie wiekowe:
 I kategoria wiekowa (rocznik 2011–2009)
 II kategoria wiekowa (rocznik 2008 – 2006)
 III kategoria wiekowa (rocznik 2005–2003)
 IV kategoria wiekowa (rocznik 2002–1999)
6. Konkurencje zawodów:
I kategoria wiekowa (rocznik 2011–2009)
dziewczęta: 60 m, skok w dal

chłopcy: 60 m, skok w dal
II kategoria wiekowa (rocznik 2008 – 2006)
dziewczęta: 60 m, 600 m, skok w dal, sztafeta 4 x 200 m
chłopcy: 60 m, 1000 m, skok w dal, sztafeta 4 x 200 m
III kategoria wiekowa (rocznik 2005–2003)
dziewczęta: 60 m, 200 m, 600 m, skok w dal, pchnięcie kulą, sztafeta 4 x 200 m
chłopcy: 60 m, 200 m, 1000 m, skok w dal, pchnięcie kulą, sztafeta 4 x 200 m
IV kategoria wiekowa (rocznik 2002–1999)
dziewczęta: 60 m, 400 m, 800 m, skok w dal, pchnięcie kulą, sztafeta 4 x 200 m
chłopcy: 60 m, 400 m, 1500 m, skok w dal, pchnięcie kulą, sztafeta 4 x 200 m
7. Zasady uczestnictwa:
- szkoła może zgłosić do każdej konkurencji w poszczególnych kategoriach wiekowych po 4 zawodników
- uczestnik zawodów może wystartować w dwóch konkurencjach oraz sztafecie
- konfiguracja ilości dziewcząt i chłopców dowolna - cztery dziewczynki lub czterech chłopców, trzy dziewczynki
- jeden chłopiec lub odwrotnie, dwie dziewczynki - dwóch chłopców
- w konkurencjach: skok w dal, pchnięcie kulą zawodnik wykonuje trzy próby
- w kategorii I - II pomiar skoku w dal będzie odbywał się ze strefy z pomiarem z miejsca odbicia /strefa
jest częścią rozbiegu; szerokość strefy równa się szerokości rozbiegu; długość wynosi 100 cm.; początek
strefy oznaczony taśmą, końcem strefy jest belka/
- waga kul:
kategoria III – dziewczęta – 3 kg, chłopcy – 5 kg
kategoria IV – dziewczęta – 4 kg, chłopcy - 6 kg
- zawodnicy startujący na dystansach od 600 m do 1500 m mogą wystartować tylko w jednej konkurencji
- listy zawodników startujących będą wywieszone w hali przed zawodami.
8. Harmonogram zawodów:
godz. 8.00 - 8.45 – weryfikacja zawodników
godz. 9.15 – otwarcie mistrzostw
godz. 9.45 – rozpoczęcie zawodów.
9. Zasady finansowania:
- koszty organizacyjne zawodów i nagród pokrywa organizator,
- koszty przejazdu i ciepłego posiłku pokrywają jednostki delegujące.
7. Nagrody:
- za zajęcie miejsc I – III w konkurencjach – dyplomy i medale.
- medale dla wszystkich uczestników zawodów.
8. Postanowienia końcowe:
- w sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator w porozumieniu z sędzią głównym.
- opiekunowie zawodników odpowiadają za porządek w hali podczas trwania zawodów.
- obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania nauczycieli i uczniów na płycie stadionu w trakcie
rozgrywania zawodów
- szkoła zgłaszająca udział dziecka w I Olimpiadzie Powiatu Tomaszowskiego Dzieci i Młodzieży Szkolnej
w Lekkiej Atletyce – Spała 2019 winna posiadać stosowną zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w postaci wizerunku dziecka, który zostanie udostępniony w szczególności na stronach internetowych
organizatorów, portalach społecznościowych facebook i instagram.
W przypadku wątpliwości w interpretacji regulaminu informacji udzieli wyżej wymieniony koordynator.

Klauzula informacyjna

1. Współadministratorami danych osobowych są organizatorzy I Olimpiady Powiatu Tomaszowskiego
Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce – Spała 2019.
2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w postaci
wizerunku proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu:
iod@powiat-tomaszowski.pl. lub telefonu 44 724 21 27 wew. 311.
3. Celem przetwarzania jest organizacja I Olimpiady Powiatu Tomaszowskiego Dzieci i Młodzieży
Szkolnej w Lekkiej Atletyce – Spała 2019.
4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 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) podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest ustawa o samorządzie powiatowym.
5. Dane w postaci wizerunku udostępnione zostaną na stronach internetowych organizatorów,
jak również na portalach społecznościowych facebook i instagram archiwizowane zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie
danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
7. Dane osobowe uczestników Olimpiady nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
w tym również profilowaniu.

Program
I OLIMPIADY
POWIATU TOMASZOWSKIEGO
DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
W LEKKIEJ ATLETYCE – SPAŁA 2019
Godz. 8.00 - 8.45 – weryfikacja zawodników
Godz. 8.55 - odprawa techniczna
Godz. 9.15 - uroczyste otwarcie
Godz. 9.45 - rozpoczęcie zawodów

60 m dz. kat. I
60 m ch. kat. I
60 m dz. kat. II
60 m ch. kat. II
60 m dz. kat. III
60 m ch. kat. III
60 m dz.. kat IV
60 m ch. Kat. IV

p. kulą dz. kat. III
p. kula ch. kat. III
p. kulą dz. kat. IV
p. kulą ch. kat. IV

skok w dal dz. i ch. kat. I
skok w dal dz. i ch. kat. II
skok w dal dz. i ch. kat. III
skok w dal dz. i ch. Kat. IV

200 m dz. kat. III
200 m ch. kat. III
400 m dz. kat. IV
400 m ch. kat. IV
600 m dz. kat. II
1000 m ch. kat. II
600 m dz. kat. III
1000 m ch. kat. III
800 m dz. kat. IV
1500 m ch. kat. IV
sztafeta 4 x 200 m dz. kat. II
sztafeta 4 x 200 m ch. kat. II
sztafeta 4 x 200 m dz. kat. III
sztafeta 4 x 200 m ch. kat. III
sztafeta 4 x 200 m dz. kat. IV
sztafeta 4 x 200 m ch. Kat IV

Godz. 16.00 - przewidywane zakończenie zawodów.

