REGULAMIN OGÓLNY IMPREZ SPORTOWYCH
I.

Cel i zadania:
1.
2.
3.
4.

II.

Organizator:
1.
2.
3.
4.
5.

III.

Imprezy szkolne organizuje szkolny – uczniowski klub sportowy.
Igrzyska gminno – miejskie organizuje gminny – miejski Szkolny Związek Sportowy.
Igrzyska powiatowe organizuje powiatowy Szkolny Związek Sportowy pod kierownictwem
swego pełnomocnika.
Półfinały wojewódzkie w grupie powiatów organizuje Podlaski Wojewódzki Szkolny
Związek Sportowy poprzez kierownika grupy.
Finały wojewódzkie organizuje Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy przy
współpracy gospodarzy imprez oraz okręgowych związków sportowych.

Uczestnictwo:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

IV.

Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach
sportowych, stanowiących kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego.
Umożliwienie młodzieży szkolnej rozwoju umiejętności sportowych.
Popularyzacja sportu szkolnego w środowisku.
Wyłonienie i wyróżnienie mistrzów gmin, powiatów i województwa.

W imprezach sportowych prawo startu mają uczniowie szkół podstawowych z rocznika 2005
i młodsi, zgłoszeni w terminie przez macierzystą szkołę oraz posiadający ważną legitymację
szkolną.
Warunkiem koniecznym dopuszczenia do zwodów jest posiadanie zgłoszenia imiennego
uczniów wygenerowanego z SRS, sporządzonego na podstawie dokumentacji
o badaniach profilaktycznych, potwierdzonego przez dyrektora szkoły lub lekarz
sprawującego opiekę profilaktyczną. Do zawodów dopuszczeni będą uczniowie uczestniczący
czynnie w zajęciach wychowania fizycznego (grupa wf A lub B).
W dyscyplinach zespołowych reprezentacja składa się z zawodników jednej szkoły, którą
może reprezentować tylko jeden zespół.
Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż
1 października bieżącego roku szkolnego.
Uczestniczących zawodników w imprezach sportowych obowiązuje strój i obuwie sportowe
(schludne i czyste).
Każda szkoła biorąca udział we współzawodnictwie sportowym winna opłacić składkę
w wysokości 100 zł. Wpłaty należy dokonać do dnia 30.09.2017, na konto PW SZS
nr 56 1500 1344 1213 4005 5225 0000 (w tytule przelewu prosimy wpisać
współzawodnictwo - Igrzyska Dzieci). Bez dokonania wpłaty Szkoła nie uzyskuje prawa
awansu ze szczebla powiatu oraz udziału w zawodach od szczebla półfinału
wojewódzkiego.

Zgłoszenia:
1.
2.

Zgłoszenia do zawodów należy dokonywać w wyznaczonym terminie za pomocą Systemu
Rejestracji Szkół (SRS) na stronie srs.szs.pl.
Wydrukowane z SRS zgłoszenie podpisane przez dyrektora szkoły i opiekuna zawodników
należy dostarczyć bezpośrednio przed zawodami do organizatora zawodów (patrz p. II
regulaminu). Zgłoszenie należy dostarczyć na każdy etap zawodów.
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V.

Sposób przeprowadzenia:
1.
2.

VI.

Imprezy sportowe zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminami szczegółowymi
zawartymi w niniejszym kalendarzu.
Pozostałe sprawy regulują przepisy polskich związków sportowych.

Sprawozdawczość:
1.
2.
3.
4.

Komunikaty końcowe z zawodów powiatowych należy przesłać do kierownika grupy.
Komunikaty końcowe z półfinałów wojewódzkich w grupach powiatów należy przesłać do
PW SZS w Białymstoku.
W/w komunikaty należy przesłać najpóźniej w terminie trzech dni od zakończeniu zawodów.
Komunikaty końcowe z półfinałów i z finałów wojewódzkich będą zamieszczane
na internetowej stronie PW SZS.

VII. Nagrody:
1.
2.

Indywidualni zdobywcy trzech oraz drużynowi sześciu pierwszych miejsc w finałach
wojewódzkich będą nagradzani.
W półfinałach wojewódzkich zdobywcy trzech pierwszych miejsc indywidualnie i sześciu
zespołowo nagradzani będą dyplomami.

VIII. Finansowanie:
1.

2.

IX.

Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy pokrywa koszty związane z organizacją
imprez sportowych szczebla wojewódzkiego (ponadpowiatowe) z dotacji przyznanych przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego.
Zawody powiatowe i gminne finansowane są przez lokalne samorządy.

Postanowienia końcowe:
1. Zaleca się stosowanie zasad zawartych w niniejszym kalendarzu przy opracowywaniu
szkolnych, gminnych i powiatowych kalendarzy sportowych, poszerzając je o tradycyjne środowiskowe imprezy sportowe.
2. Organizatorzy i gospodarze imprez sportowych winni dołożyć wszelkich starań
by przeprowadzone zawody były wzorem dobrej organizacji (przygotowanie, dekoracja
i radiofonizacja obiektów sportowych, zabezpieczenie szatni, zapewnienie właściwej
obsady sędziowskiej i opieki medycznej, uroczyste otwarcie i zamkniecie imprezy,
poprawna informacja, uroczysta dekoracja zwycięzców oraz właściwe zachowanie
się kibiców).
3. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu jest równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika
lub zespołu. Protesty i sprawy sporne rozstrzygają:
a) Komisja Odwoławcza PW SZS w Białymstoku,
b) bezpośrednio na zawodach - przedstawiciel SZS i sędzia główny zawodów,
c) sprawy sędziowskie - kolegium sędziów okręgowego związku sportowego.
4. Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy zastrzega sobie prawo interpretacji oraz
ewentualnych, uzasadnionych zmian w niniejszym regulaminie. Ewentualne zmiany
zamieszczane będą na internetowej stronie PW SZS.

20

