REGULAMIN
XIX MISTRZOSTWA POLSKI SKARBOWCÓW
O PUCHAR MINISTRA FINANSÓW
1.

Regulamin niniejszy określa warunki uczestnictwa i zasady organizacji Mistrzostw Polski
Skarbowców o Puchar Ministra Finansów, zwanych dalej Mistrzostwami.

2.

Organizatorem Mistrzostw jest Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II z siedzibą w Bydgoszczy,
zwana dalej Organizatorem.
2.1. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania i akceptowania wszelkich decyzji
związanych z organizacją Mistrzostw.
2.2. Dla celów logistyczno – organizacyjnych Organizator może wyznaczyć Gospodarza
Mistrzostw, który pod nadzorem Organizatora będzie pomagał w organizacji Mistrzostw.

3.

Termin i miejsce zawodów
XIX Mistrzostwa Polski Skarbowców odbędą się w terminie 26-28 maja 2022 roku w Nowym
Targu.

4.

Kategorie wiekowe
A - do 35 lat
B - 36 - 45 lat
C - 46 - 55 lat
D - 56 - 65 lat
E - od 66 lat

5.

(1987 i młodsi)
(1977 - 1986)
(1967 - 1976)
(1957 - 1966)
(1956 i starsi)

Klucze do obliczania wyników:
•
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
•
I
II
III
IV

konkurencje indywidualne, punktacja do XV miejsca
m - 30 pkt
m - 25 pkt
m - 20 pkt
m - 18 pkt
m - 16 pkt
m - 14 pkt
m – 12 pkt
m – 10 pkt
m – 8 pkt
m – 6 pkt

XI m - 5 pkt
XII m - 4 pkt
XIII m - 3 pkt
XIV m - 2 pkt
XV m -1 pkt

konkurencje zespołowe, punktacja do XV miejsca
m - 60 pkt
m - 50 pkt
m - 40 pkt
m - 30 pkt

V
VI
VII-X
XI–XV

m - 20 pkt
m - 15 pkt
m - 10 pkt
m - 5 pkt
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6.

Warunki uczestnictwa:
6.1. Rejestracja uczestników mistrzostw/zawodnicy i kibice / przyjmowane są
wyłącznie przez portal rejestracji:
https://mps.fundacjaskarbowosci.pl do 31 marca 2022r.
6.2. W zawodach mają prawo uczestniczyć wyłącznie pracownicy jednostek skarbowych KAS,
CIRF, MF, zatrudnieni na umowę o pracę. Należy posiadać przy sobie ważną legitymację
służbową lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
6.3. Rejestracja na portalu Mistrzostw zawodnika lub kibica jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu Mistrzostw.
6.4. Przy rejestracji każdy uczestnik zobowiązany jest do podania danych kontaktowych
(mail, telefon)
6.5. Każdy uczestnik odbiera indywidualnie pakiet uczestnika w biurze zawodów. Pakiety
uczestników nie odebrane w biurze zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w
terminie późniejszym.
6.6. Każdy uczestnik na własną odpowiedzialność podejmuje ryzyko związane ze startem oraz
udziałem w zawodach. Zgłaszając się do udziału w zawodach sportowych uczestnik
oświadcza, że może bezpiecznie dla własnego zdrowia uprawiać daną dyscyplinę
sportową , na co pozwala mu zarówno jego stan zdrowia jak i predyspozycje fizyczne.
6.7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wszelkie negatywne
następstwa zdrowotne uczestników powstałe w wyniku udziału w Mistrzostwach a każdy
z uczestników akceptując niniejszy Regulamin rzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do
Organizatora.
6.8. Na czas trwania Mistrzostw Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz ubezpieczenie
NNW i OC
6.9. W zawodach nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem substancji
psychoaktywnych
6.10. Emeryci mogą startować w Mistrzostwach wyłącznie z jednostek skarbowych z których
odchodzili na emeryturę.
6.11. Miejsce wykonywania pracy – jest dla uczestnika właściwą jednostką skarbową.
6.12. W konkurencjach zespołowych tworzymy drużynę z pracowników jednej jednostki
skarbowej zgłoszonej do Mistrzostw.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

•

7.1 Administratorem danych osobowych uczestników Mistrzostw / kibiców – jest Organizator
7.2 Dane są wykorzystywane w następujących celach:
rejestracji na zawody sportowe i realizacji związanych z tym obowiązków przez Organizatora
(podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”; wyrażenie zgody jest dobrowolne,
ale niezbędne dla wzięcia udziału w Mistrzostwach,

2

•
•

wykorzystania wizerunku uczestnika Mistrzostw / kibica na stronie internetowej i w
materiałach promocyjnych Organizatora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) –
„zgoda”; wyrażenie zgody jest dobrowolne,
otrzymywania informacji o przyszłych zawodach sportowych od Organizatora (podstawa
prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”; wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Konsekwencją wycofania lub
nieudzielenia zgody na rejestrację na Mistrzostwa jest brak możliwości udziału w
Mistrzostwach.
Rozpowszechnianie wizerunku, stanowiącego jedynie szczegół całości (np. zdjęcia grupowe,
lub zdjęcia, gdzie wizerunek osoby nie stanowi głównego lub podstawowego elementu tego
ujęcia), nie wymaga zgody (podstawa prawna: art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
7.3 Dane są wykorzystywane w celach opisanych powyżej, przez okres niezbędny dla
realizacji obowiązków Organizatora lub do momentu wycofania zgody. Za odrębnie
wyrażoną, dobrowolnie wyrażoną zgodę uczestnik Mistrzostw / kibic może otrzymywać
informacje o akcjach charytatywnych i wydarzeniach, realizowanych przez Organizatora.
Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu
art. 22 RODO.
7.4 Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem przy
realizacji Mistrzostw, w szczególności Special Space sp. z o.o. (ul. Kijowska 44, 85-703
Bydgoszcz, KRS 0000703732).
7.5 Uczestnikom Mistrzostw / kibicom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu
nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – na zasadach określonych w
RODO.
7.6 Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: kontakt@dpo24.pl.

8. KONKURENCJE SPORTOWE:
8.1. Strzelectwo
•
•
•
•
•
•
•
•

strzelanie z karabinka pneumatycznego kaliber 4,5 mm,
broń i amunicję zabezpiecza organizator,
odległość 10 m,
postawa stojąca,
ilość strzałów: 5,
cel: do strącenia (przewrócenia) 5 klapek o wymiarach 4 cm x 8 cm,
każdy zawodnik oddaje po jednym strzale do każdej z 5 klapek,
zasada obliczania wyniku, czyli współczynnika (faktor) według wzoru:
czas strzelania + 1 s. za każdy nietrafiony cel (klapka) jest dzielony przez ilość
trafionych celów = (faktor)
•
maksymalna ilość zawodników z jednostki skarbowej: 10 osób
Klasyfikacja:
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indywidualna kobiet i mężczyzn - wygrywa zawodnik/zawodniczka mający najniższy
współczynnik (faktor). W przypadku równego współczynnika o wyższym miejscu decyduje
ilość trafionych celów.
zespołowa kobiet i mężczyzn - decyduje suma faktorów trzech
zawodników/zawodniczek danej jednostki skarbowej, którzy uzyskali najlepsze wyniki czyli
najmniejszy współczynnik (faktor).
Punktacja wg klucza bez podziału na kategorie wiekowe
Przykład obliczania wyników:
czas strzelania + 1 sekunda za każdy nietrafiony cel / ilość trafionych celów = factor (wynik)
1)
10,5+0 s / 5
= 2,1
1 miejsce
2)
12+0 s / 5
= 2,4
3 miejsce
3)
8+1 s / 4
= 2,25
2 miejsce
4)
9+1 s / 4
= 2,5
5 miejsce
5)
5+2 s / 3
= 2,33
4 miejsce
6)
15+3 s / 2
=9
8 miejsce
7)
7,5+2 s / 3
= 3,16
6 miejsce
8)
18+0 s / 5
= 3,6
7 miejsce
8.2. Bieg przełajowy
●
●
●

start i meta na stadionie
nawierzchnia utwardzona, dystans – ok. 5 km
niedozwolone skrócenie wyznaczonej trasy powoduje dyskwalifikację zawodnika

Klasyfikacja:
indywidualna kobiet wg kategorii wiekowych
- indywidualna mężczyzn wg kategorii wiekowych
- zespołowa kobiet i mężczyzn - decyduje suma punktów trzech
zawodników/zawodniczek danej jednostki skarbowej, którzy uzyskali
najlepsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych:
-

Punktacja wg klucza.
8.3. Nordic walking
●
●
●

start i meta na stadionie
nawierzchnia utwardzona, dystans – ok. 5 km
niedozwolone skrócenie wyznaczonej trasy powoduje dyskwalifikację zawodnika

Klasyfikacja:
indywidualna kobiet wg kategorii wiekowych
- indywidualna mężczyzn wg kategorii wiekowych
- zespołowa kobiet i mężczyzn - decyduje suma punktów trzech
zawodników/zawodniczek danej jednostki skarbowej, którzy uzyskali
najlepsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych:
-

Punktacja wg klucza.
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8.4. Przeciąganie liny kobiet
-

-

podłoże sztuczne / tartan /
obowiązuje miękkie obuwie na płaskiej podeszwie
drużyna składa się z 5 zawodniczek oraz 4 zawodniczek rezerwowych
każda instytucja skarbowa może wystawić tylko 1 drużynę
linę przeciągamy na wyznaczonym dystansie do dwóch wygranych przeciągnięć
system rozgrywek pucharowy- poprzedzony losowaniem
walkower przyznawany będzie gdy drużyna nie stawi się do gry w czasie 5 min. po
wyznaczonym terminie spotkania

Klasyfikacja:
- zespołowa
Punktacja wg klucza.
8.5. Piłka siatkowa mieszana
-

-

rozgrywki prowadzone są równocześnie na 2 boiskach
każda instytucja skarbowa może wystawić tylko 1 drużynę (2 kobiety i 4 mężczyzn
oraz 4 zawodników rezerwowych)
na boisku podczas gry muszą przebywać 2 zawodniczki
system rozegrania turnieju zostanie przyjęty w dniu turnieju
do rozgrywek stosujemy przepisy PZPS ( z możliwą zmianą do dwóch wygranych
setów)
walkower przyznawany będzie gdy drużyna nie stawi się do gry w czasie 5 min. po
wyznaczonym terminie spotkania

Klasyfikacja:
- zespołowa
Punktacja wg klucza.
8.6. Turniej piłki nożnej mężczyzn - 5-osobowej
-

-

każda instytucja skarbowa może wystawić tylko 1 drużynę (5 zawodników w tym
bramkarz oraz 4 rezerwowych)
turniej rozegrany zostanie zgodnie z przepisami FIFA dotyczącymi gry w piłkę
pięcioosobową z pominięciem czasu gry, fauli akumulowanych, podwójnych zagrań z
bramkarzem
system gry oraz czas zostanie przyjęty w dniu turnieju
zawodników obowiązuje miękkie obuwie (bez wkrętów) oraz jednolite stroje
sportowe
boisko trawiaste o wymiarach 40x20 m, bramki 3x2 m
brutalne faule oraz niesportowe zachowanie karane będzie wykluczeniem
z gry na czas 2 i 5 min. lub karą meczu ( wykluczanie do końca czasu gry )
walkower przyznawany będzie gdy drużyna nie stawi się do gry w czasie 5 min. po
wyznaczonym terminie spotkania
remis w wyznaczonym czasie gry, w drugim etapie rozgrywek rozstrzygany będzie
rzutami karnymi. Rzuty karne zaczyna wykonywać po 3 wyznaczonych zawodników z
każdej drużyny. Gdy to nie przyniesie rozstrzygnięcia strzelają następni zawodnicy z
każdej drużyny do uzyskania przewagi jednej bramki.
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Klasyfikacja:
- zespołowa
Punktacja według klucza.

8.7. Skok w dal
-

skok w dal z rozbiegu, odbicie z jednej nogi
każdy zawodnik ma jeden skok próbny i dwa skoki w konkursie
o zwycięstwie decyduje najlepszy uzyskany wynik z wykonanych dwóch skoków,
jeżeli dwóch lub więcej zawodników z tej samej kategorii wiekowej uzyska ten sam
wynik, o kolejności zajętych miejsc decyduje porównanie drugiego co do długości
skoku

Klasyfikacja:
indywidualna kobiet wg kategorii wiekowych
indywidualna mężczyzn wg kategorii wiekowych
zespołowa kobiet i mężczyzn - decyduje suma punktów trzech
zawodników/zawodniczek danej jednostki skarbowej, którzy uzyskali najlepsze
miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych:
Punktacja według klucza.
8.8. Pływanie
-

-

-

długość dystansu 50 m (długość pływalni - basen kryty 25m)
każda instytucja skarbowa zgłasza do uczestnictwa max. 3 osoby
w poszczególnych kategoriach wiekowych, oddzielnie kobiety i mężczyźni
start jednej zmiany zawodników w danej kategorii wiekowej (kobiety, mężczyźni),
styl pływania dowolny ( każdy swoisty sposób pływania pod warunkiem, że start
następuje ze słupka startowego lub z wody, na dystansie styl może być zmieniany,
zawodnik nie zatrzymuje się podczas pływania, odbijanie się od dna grozi
dyskwalifikacją )
Klasyfikacja:
indywidualna kobiet i mężczyzn– wygrywa zawodnik pokonujący dystans
w najkrótszym czasie w danej kategorii wiekowej (męskiej i żeńskiej)
zespołowa kobiet i mężczyzn – decyduje suma najlepszych miejsc zawodników
reprezentujących daną instytucję.

Punktacja według klucza.
8.9. Badminton
-

turniej zostanie przeprowadzony w grach pojedynczych kobiet i mężczyzn zgodnie z
przepisami PZ Badm.
system i sposób przeprowadzenia turnieju zostanie ustalony po zamknięciu listy
zgłoszeń,
zawodnicy zabezpieczają sprzęt do gry we własnym zakresie poza lotkami ( lekkie,
krajowe ), które zabezpiecza organizator.
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-

Klasyfikacja:
indywidualna kobiet wg kategorii wiekowych
indywidualna mężczyzn wg kategorii wiekowych
zespołowa kobiet i mężczyzn - decyduje suma punktów trzech
zawodników/zawodniczek danej jednostki skarbowej, którzy uzyskali najlepsze
miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych:
Punktacja według klucza.

8.10. Tenis stołowy
-

zawodnicy muszą posiadać własne rakietki i strój sportowy
system rozgrywek zostanie przyjęty w dniu turnieju

Klasyfikacja:
indywidualna kobiet wg kategorii wiekowych
indywidualna mężczyzn wg kategorii wiekowych
zespołowa kobiet i mężczyzn - decyduje suma punktów trzech
zawodników/zawodniczek danej jednostki skarbowej, którzy uzyskali najlepsze
miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych:
Punktacja według klucza.
8.11. Tenis ziemny
-

-

zawodnicy powinni posiadać własne rakiety i ubiór sportowy
system rozgrywek zostanie przyjęty w dniu turnieju
Klasyfikacja:
indywidualna kobiet wg kategorii wiekowych
indywidualna mężczyzn wg kategorii wiekowych
zespołowa kobiet i mężczyzn - decyduje suma punktów trzech
zawodników/zawodniczek danej jednostki skarbowej, którzy uzyskali najlepsze
miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych:
Punktacja według klucza.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne odwołanie MPS z powodów od niego
niezależnych np. restrykcje z powodu Covid-19.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy osobistych i przedmiotów
wartościowych. Prosimy chronić je we własnym zakresie.
Każdy zawodnik zapewnia we własnym zakresie stosowny strój sportowy do danej dyscypliny.
Szatnie dla zawodników mają charakter otwarty i służą do przebierania. Nie ma możliwości
pozostawienia w nich rzeczy osobistych.
W dyscyplinach drużynowych - najlepsze drużyny z poprzednich Mistrzostw zostaną w
eliminacjach rozstawione do różnych grup.
W niektórych dyscyplinach indywidualnych tzn. badmintonie, tenisie ziemnym i stołowym
czterech najlepszych zawodników z poprzednich Mistrzostw zostanie rozstawionych
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7.

Organizator zastrzega sobie do momentu rozpoczęcia zawodów możliwość dokonania
niezbędnych zmian w regulaminie.
8. Szczegóły dotyczące przebiegu Mistrzostw podane zostaną w osobnym harmonogramie.
9. Zaproszenie na Mistrzostwa jest integralną częścią niniejszego regulaminu.
10. Przekazana darowizna nie podlega zwrotowi.
11. Istnieje możliwość w przypadkach losowych zamiana uczestnika na nową osobę w terminie
najpóźniej do zakończenia rejestracji.
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