WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE SZKÓŁ
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

REGULAMIN
ORGANIZACJI TURNIEJÓW FINAŁOWYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH
W poniższej formie Regulamin obowiązuje do 31 marca 2017, po tym czasie po
uwzględnieniu ewentualnych uwag zastanie przyjęty przez Zarząd PW SZS
PW SZS w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół Województwa Podlaskiego przy
współpracy z Powiatowymi SZS organizuje międzyszkolne rozgrywki w następujących grach
zespołowych: koszykówka, siatkówka, piłka nożna (futsal), piłka ręczna i unihokej. Zawody
rozpoczynają się od szczebla gminnego/powiatowego, drugim etapem jest półfinał grupy, a
ostatnim dwuetapowy Finał Wojewódzki, w którym w pierwszej rundzie rozgrywki
prowadzone są w dwóch czterozespołowych grupach, z których po dwa najlepsze zespoły
awansują do Turnieju Finałowego, w którym walczą o tytuł Mistrzów Województwa
Podlaskiego.
Niniejszy Regulamin określa zadania PW SZS, sposób wyłaniania i zadania szkół –
gospodarzy Turniejów Finałowych. rozgrywanych w ramach Igrzysk, Gimnazjady i
Licealiady Województwa Podlaskiego.
1.

W ramach organizacji turnieju finałowego Podlaski Wojewódzki SZS:
a. przeprowadza postępowanie konkursowe, w wyniku którego wyłoniony zostaje
gospodarz turnieju finałowego,
b. przygotowuje komunikat organizacyjny turnieju finałowego i przesyła go
do zainteresowanych szkół,
c. pokrywa koszty obsługi sędziowskiej (sędziów boiskowych) i medycznej turnieju.
d. udostępnienia na czas rozgrywania turnieju banery reklamowe podmiotów
wspierających i finansujących organizację Współzawodnictwa Sportowego Szkół,
e. przygotowuje nagrody zwycięskim zespołom: dyplomy, medale, puchary, statuetki
oraz przeprowadza uroczyste podsumowanie i zakończenie zawodów,
f. przygotowuje i publikuje na internetowej stronie PW SZS komunikat końcowy
z zawodów.

2. Szkoła, której powierzona zostanie funkcja gospodarza turnieju finałowego
zobowiązana jest do:
a. zgłoszenia chęci organizacji turnieju finałowego poprzez przystąpienie do konkursu
ofert,
b. wyznaczenia osoby gwarantującej sprawne przeprowadzenie turnieju,
c. dekoracji obiektu, na którym rozgrywane będą zawody oraz udostępnienia miejsca na
dekoracje dostarczone przez PW SZS,
d. zapewnienia szatni przyjezdnym zespołom,

e. zapewnienia właściwej obsady sędziowskiej i medycznej zawodów,
f. zapewnienia dokumentacji zawodów (sekretarz zawodów, druki protokołów
meczowych i rozliczenia sędziów, stolik sędziowski itp.),
g. zapewnienia nagłośnienia (mikrofon, głośniki, hejnał SZS) oraz osoby do jego
obsługi,
h. zorganizowania uroczystego otwarcia i podsumowania zawodów (stolik na nagrody;
obecność dyrektora szkoły, ewentualnych gości VIP),
i. zapewnienia porządku i bezpieczeństwa oraz właściwego zachowania się kibiców
podczas zawodów.
3.

Zasady wyłaniania gospodarza turnieju finałowego:
a. szkoła ubiegająca się o organizację turnieju finałowego przystępuje do konkursu ofert
zgodnie z niżej opisanymi zasadami,
b. do konkursu mogą przystąpić jedynie szkoły, których zespoły w wyniku kolejnych
etapów rywalizacji awansowały do turnieju finałowego i zobowiążą się zapewnić
optymalne, opisane w regulaminie szczegółowym danej dyscypliny, warunki
rozgrywania zawodów (obiekty sportowe),
c. oferty
należy
przesyłać
w
formie
elektronicznej
na
adres:
m.sadowski@pwszs.bialystok.pl (ofertę uważa się za przyjętą po otrzymaniu
zwrotnego potwierdzenia przyjęcia oferty); wzór oferty załączony jest do regulaminu,
d. ofertę konkursową należy złożyć w terminie do 3 dni od dnia wyłonienia pełnego
składu finalistów,
e. rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 5 dni od dnia wyłonienia pełnego
składu finalistów;
f. gospodarzem turnieju finałowego zostanie wybrana szkoła, która:
 przedstawi najlepsze warunki rozgrywania turnieju finałowego,
 przedstawi najatrakcyjniejsze formy otwarcia, przebiegu i zakończenia zawodów,
 zaproponuje ciekawsze atrakcje dodatkowe, upominki dla zawodników itp.
 bez zarzutów wywiązywała się z organizacji wcześniej przyznawanych imprez
sportowych i turniejów,
g. rozstrzygnięcie konkursu przesyłane będzie do zainteresowanych szkół w formie
komunikatu organizacyjnego i będzie miało charakter ostateczny,
h. szkoła, która otrzyma prawo organizacji turnieju finałowego, a nie wywiążę się
z przedstawionych przez siebie propozycji lub w rażący sposób dopuści się zaniedbań
podczas organizacji turnieju zostanie odsunięta od organizacji zawodów PW SZS
na 2 lata.
i. w razie nie złożenia oferty organizacji turnieju finałowego przez żadną ze szkół,
gospodarza wyznacza PW SZS.

4.

Sprawy sporne i nieujęte regulaminem rozstrzyga PW SZS.
WICEPREZES
Podlaskiego Wojewódzkiego
Szkolnego Związku Sportowego

Marek Sadowski

Załącznik

OFERTA
ORGANZIACJI TURNIEJU FINAŁOWEGO

Nazwa zawodów
Szkoła
Osoba odpowiedzialna za
organizację turnieju ze strony
gospodarza (tel.)
Warunki rozgrywania turnieju
(opis bazy sportowo-lokalowej)
Uroczystość otwarcia turnieju
(opis, goście)
Uroczyste zakończenie turnieju
(opis, goście)
Dodatkowe atrakcje w trakcie
turnieju
Dodatkowe nagrody dla
uczestników finansowane przez
gospodarza (krótki opis)
Inne propozycje ….

Potwierdzenie dyrektora szkoły
Pieczęć i podpis

