Białystok, 16.09.2017

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
SZKÓŁ PODSTAWOWOWYCH I GIMNAZJÓW
O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
I. Cel i zdania:
 propagowanie zdrowego stylu życia,
 mobilizacja dyrekcji, rad pedagogicznych, nauczycieli wychowania fizycznego do pracy nad
upowszechnieniem kultury fizycznej w szkołach,
 wyłonienie najbardziej usportowionych białostockich szkół.
II. Organizator:
 Białostocki Szkolny Związek Sportowy.
III. Uczestnictwo:
 we współzawodnictwie uczestniczą szkoły z Miasta Białegostoku, które wezmą udział w imprezach
sportowych objętych Kalendarzem Imprez Sportowych organizowanych przez B SZS oraz zapłacą
roczną składkę PW SZS do czasu przystąpienia do pierwszych zawodów.
IV. Termin:
 współzawodnictwo obejmuje okres od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.
V. Punktacja:
 każdy udział szkoły w zawodach będzie punktowany w sposób następujący: za I miejsce w finale
miejskim szkoła otrzymuje 60 pkt, za II – 54 pkt, za III – 49 pkt, za IV – 45pkt, za V – 42pkt, za VI
– 40 pkt, itd. w odstępach jednopunktowych
 za I miejsce w finale rozgrywek miejskich klas VII i V szkół podstawowych szkoła otrzymuje 45
pkt, za II – 39 pkt, za III – 34 pkt, za IV – 30 pkt, za V – 27 pkt, za VI – 25 pkt, itd. w odstępach
jednopunktowych,
 za absencję po wcześniejszym zgłoszeniu się do zawodów szkoła zostanie ukarana punktami
minusowymi (- 20 pkt). Szkoła może wycofać się z zawodów bez wspomnianych konsekwencji
karnych ale nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem zawodów.
VI. Klasyfikacja generalna:
 klasyfikacja generalna prowadzona będzie w trzech kategoriach: głównej (łącznej) oraz dziewcząt i
chłopców oddzielnie dla w ramach Igrzysk Dzieci (kl IV-VI SP) i oddzielnie w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej (kl VII SP i II-III Gimnazjum),
 o kolejności we współzawodnictwie decyduje suma punktów zdobytych w 6 imprezach sportowych
organizowanych przez BSZS.
VII. Nagrody:
 za pierwszych 6 miejsc w klasyfikacji ogólnej współzawodnictwa ufundowane zostaną puchary.
VIII. Postanowienia końcowe:
 wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator współzawodnictwa, który zastrzega sobie prawo
interpretacji i ewentualnych zmian regulaminu.
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