REGULAMIN OGÓLNY IMPREZ SPORTOWYCH
organizowanych przez Białostocki Szkolny Związek Sportowy
w ramach współzawodnictwa sportowego szkół Miasta Białegostoku

I. Cel i zadania:
1. Aktywne uczestnictwo młodzieży w międzyszkolnych zawodach sportowych stanowiących kontynuację celów i
zadań wychowania fizycznego,
2. Umożliwienie młodzieży szkolnej doskonalenia umiejętności sportowych,
3. Popularyzacja sportu szkolnego w środowisku,
4. Wyłonienie mistrzów Białegostoku w poszczególnych dyscyplinach i konkurencjach sportowych.

II. Organizator:
1. Białostocki Szkolny Związek Sportowy (imprezy lekkoatletyczne i pływanie),
2. W przypadku pozostałych imprez – wytypowane zgodnie z przyjętymi procedurami szkoły lub inne organizacje
prowadzące działalność w zakresie sportu szkolnego.

III. Procedura wyłaniania organizatora:
1. Organizacja imprezy w danej dyscyplinie sportowej może być powierzona w całości jednemu podmiotowi
(szkole), który zadeklaruje w wyznaczonym terminie jej przeprowadzenie. Deklaracja powinna być złożona na
piśmie i powinna zawierać: nazwę szkoły, nazwę imprezy oraz proponowany termin przeprowadzenia imprezy,
2. W przypadku gdy większa ilość podmiotów wyraża zainteresowanie organizacją tej samej imprezy o wyborze
decydują kolejno:


nie organizowanie imprezy w tej dyscyplinie w poprzednim roku,



wyższe miejsce zajęte w danej dyscyplinie w ubiegłym roku,

3. W przypadku braku zainteresowania podmiotów (szkół) organizacją danej imprezy w całości przeprowadzenie
jej w częściach (np. rozgrywki grupowe) zostanie powierzone obligatoryjnie wytypowanym szkołom.

IV. Uczestnictwo
1. W imprezach sportowych prawo startu mają uczniowie białostockich szkół, których szkoła zgłosi w terminie i
zgodnie z regulaminem szczegółowym poszczególnych imprez oraz opłaci roczną opłatę startową,
2. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest imienna lista uczniów (oryginał) wydrukowana z
elektronicznego systemu rejestracji szkół, potwierdzona przez dyrektora szkoły. Do zawodów dopuszczeni
będą uczniowie posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach sportowych.
3. Zawodników podczas udziału w zawodach obowiązuje strój i obuwie sportowe.

V. Zgłoszenia:
1. Każda szkoła w wyznaczonym terminie dostarcza do siedziby B SZS zbiorczą deklarację udziału w
poszczególnych imprezach sportowych zawartych w Kalendarzu Współzawodnictwa Sportowego (druk
deklaracji do pobrania na stronie internetowej).
2. Każda szkoła zobowiązana jest do dokonania zgłoszenia imiennego do poszczególnych zawodów za
pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji szkół w wyznaczonym w tym systemie terminie zgłoszeń.

VI. Sposób przeprowadzania:
1. Imprezy zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminami szczegółowymi zawartymi w Kalendarzach
Sportowych Podlaskiego Wojewódzkiego SZS.
2. Pozostałe sprawy uregulowane są przepisami polskich związków sportowych.
3. Rozgrywki klas V i VII szkół podstawowych odbędą się tylko wówczas, gdy zgłosi się szkoła, która podejmie
się przeprowadzenia turnieju w całości.

VII.

Sprawozdawczośd:

1. Za przygotowanie komunikatu końcowego z danej imprezy sportowej odpowiedzialny jest jej organizator.
2. Komunikaty końcowe, listy zawodników i protokoły z zawodów organizator (gospodarz) dostarcza do siedziby
B SZS najpóźniej drugiego dnia po imprezie.
3. Komunikaty organizacyjne i końcowe oraz inne informacje bieżące będą zamieszczane na stronie internetowej
www.pwszs.bialystok.pl

VIII. Nagrody:
Indywidualni zdobywcy trzech czołowych pozycji oraz drużynowi sześciu pierwszych miejsc (zawody la, pływanie,
szachy, badminton) i czterech (gry zespołowe) będą nagrodzeni

IX. Finansowanie:
Białostocki Szkolny Związek Sportowy pokrywa koszty związane z organizacją imprez sportowych z dotacji
Prezydenta Miasta Białegostoku.

X. Postanowienia końcowe:
1. Organizatorzy, gospodarze i uczestnicy imprez sportowych winni dołożyć wszelkich starań by przeprowadzone
zawody były wzorem dobrej organizacji; przygotowanie, dekoracja i nagłośnienie obiektów sportowych,
zabezpieczenie szatni, zapewnienie właściwej obsady sędziowskiej i opieki medycznej, uroczyste otwarcie i
zamknięcie imprezy, uroczysta dekoracja zwycięzców oraz właściwe zachowanie się kibiców.
2. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu jest równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika lub zespołu.
3. Protesty i sprawy sporne rozstrzyga Zarząd B SZS w porozumieniu z sędzią głównym i organizatorem
(gospodarzem) zawodów.
4. Białostocki Szkolny Związek Sportowy zastrzega sobie prawo interpretacji oraz ewentualnych uzasadnionych
zmian w niniejszym regulaminie.
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