REGULAMIN
WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
O PUCHAR PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
I.

Cel i zadania:
1.
2.
3.

4.

II.

Propagowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie patologiom wśród młodzieży szkolnej.
Aktywizacja samorządów lokalnych do stwarzania warunków młodzieży szkolnej
do systematycznego uczestniczenia w różnych formach sportowania.
Mobilizacja szkolnych – uczniowskich klubów sportowych, dyrekcji szkół, rad
pedagogicznych, rad rodziców oraz nauczycieli wychowania fizycznego do pracy nad
upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu szkolnego.
Wyłonienie i wyróżnienie najbardziej usportowionych szkół województwa podlaskiego.

Organizator:
Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku pod patronatem
Podlaskiego Kuratora Oświaty.

III.

Uczestnictwo:
We współzawodnictwie uczestniczą szkoły podstawowe województwa podlaskiego,
które wezmą udział w imprezach sportowych objętych niniejszym kalendarzem.

IV.

Termin:
1.
2.

V.

Współzawodnictwo obejmuje okres od 1 września 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.
Podsumowanie odbędzie się w miesiącu wrześniu 2019 roku.

Program:
1.

Klasyfikacja współzawodnictwa prowadzona będzie w dwóch przekrojach:
a) szkół dużych – powyżej 100 uczniów w klasach IV-VI,
b) szkół małych – do 100 uczniów w klasach IV-VI.
Obowiązuje liczba uczniów opublikowana przez SIO (stan na I semestr bieżącego roku szkolnego).

2. O kolejności we współzawodnictwie zadecyduje suma punktów zdobytych przez szkołę:
- w pięciu dyscyplinach sportowych objętych niniejszym kalendarzem,
- za ustanowienie rekordu województwa podlaskiego SP w konkurencjach lekkoatletycznych.

VI.

Punktacja:
1. Punktacja prowadzona będzie w trzech kategoriach: głównej (łącznej), oraz dziewcząt
i chłopców:
a) za 1 miejsce w finale krajowym szkoła otrzymuje: 60 pkt., za 2 – 54, 3 – 49, 4 – 45,
5 – 42, 6 – 40 itd. w odstępach 1 pkt., za miejsca 41 - 45 po 5 pkt, za 46 - 55 po 4,
56 - 70 po 3, 71 - 85 po 2 i za 86 - 100 po 1 pkt. (Punkty do współzawodnictwa za finał
krajowy przyznawane będą tylko mistrzowi województwa lub zespołowi, który go
zastępuje; w przypadku gdy organizatorem zawodów jest województwo podlaskie punkty
otrzymują maksymalnie 3 zespoły uczestniczące w finale krajowym; w przypadku
zawodów mieszanych, w których zespół składa się z dziewcząt i chłopców prawo
do otrzymania punktów ma mistrz województwa zarówno w kategorii dziewcząt,
jak i chłopców; powyższe zapisy nie dotyczą finałów krajowych, w których prawo startu
mają nie zespoły, a zawodnicy indywidualni).
b) za 1 miejsce w finale wojewódzkim szkoła otrzymuje 90 pkt., za 2 – 78, 3 – 68, 4 – 60,
5 – 54, 6 – 50, itd. w odstępach 2 pkt., za 17 – 29 pkt. itd w odstępach 1 pkt., 41-45 po 5
pkt, za 46 - 55 po 4, 56 - 70 po 3, 71 - 85 po 2 i za 86 - 100 po 1 pkt. Szkoły, które nie
uzyskają awansu do finału wojewódzkiego są klasyfikowane na miejscach kolejnych
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c)

d)

e)

f)

i otrzymują stosowne punkty; punktów do współzawodnictwa nie otrzymują szkoły,
których zawodnicy z półfinałów wojewódzkich nie uzyskają awansu do finału
wojewódzkiego w lekkiej atletyce, pływaniu i drużynowych biegach przełajowych.
w imprezach „dodatkowych”* za 1 miejsce w Finale Wojewódzkim szkoła otrzymuje
30 pkt., za 2 – 24, 3 – 19, 4 – 15, 5 – 12, 6 – 10, itd. w odstępie 1 pkt.
*Indywidualne Mistrzostwa Województwa w tenisie stołowym
za ustanowienie rekordu województwa podlaskiego szkół podstawowych w konkurencjach
lekkoatletycznych szkoła otrzymuje 20 pkt. Punkty przyznawane będą za rekordy
zgłoszone do dnia 30 czerwca bieżącego roku szkolnego. Regulamin uznawania rekordów
na zawodach SZS udostępniony jest na stronie internetowej PW SZS. W przypadku innych
zawodów, organizowanych przez PZLA lub OZLA, wraz ze zgłoszeniem rekordu należy
dostarczyć oficjalny komunikat końcowy potwierdzający osiągnięty wynik.
w zawodach drużynowych w przypadku, gdy szkoła rezygnuje z awansu do szczebla
wyższego i poinformuje o tym kierownika grupy, zamiast niej może awansować zespół ze
szkoły sklasyfikowanej na miejscu kolejnym. Jeżeli powyższa sytuacja dotyczy finału
wojewódzkiego, to szkoła, rezygnująca z udziału w dalszej rywalizacji sklasyfikowana
zostaje na miejscu szkoły, która w jej miejsce wzięła udział w finale wojewódzkim.
Za nieusprawiedliwioną absencję na zawodach drużynowych szkoła zostaje ukarana
punktami minusowymi (-20).
w przypadku nie dostarczenia do PW SZS dokumentacji z zawodów (protokoły,
zgłoszenia imienne), szkoła odpowiedzialna za organizację zawodów nie otrzymuje
punktów do współzawodnictwa za daną dyscyplinę sportu.

VII. Nagrody:
Za pierwszych osiem miejsc we wszystkich trzech kategoriach szkół dużych
oraz za pierwsze sześć miejsc w kategorii głównej oraz trzy w kategorii dziewcząt i chłopców
szkół małych ufundowane zostaną puchary. Przy równej ilości punktów o miejscu
pucharowym szkoły zdecyduje wyższe miejsce (większa liczba wyższych miejsc) zdobyte
w dowolnym Finale Wojewódzkim.

VIII. Postanowienia końcowe:
1. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator współzawodnictwa, który zastrzega sobie
prawo interpretacji i ewentualnych, uzasadnionych zmian w regulaminie.
2. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od PW SZS któraś z imprez sportowych
się nie odbędzie, decyzję o umożliwieniu reprezentowania naszego województwa w Finale
Krajowym w tej dyscyplinie sportu oraz przyznaniu punktów do współzawodnictwa
za tą dyscyplinę sportu podejmuje każdorazowo Zarząd lub Prezydium Zarządu PW SZS.
3. Niezależnie od w/w wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego szkół winno być
prowadzone powiatowe współzawodnictwo sportowe z wyróżnieniem najlepszych szkół,
dyrektorów i nauczycieli. Powiatowe współzawodnictwo sportowe szkół należy prowadzić
podobnie jak współzawodnictwo wojewódzkie w trzech kategoriach: głównej oraz dziewcząt
i chłopców z podziałem na szkoły duże i małe. W powiatowym współzawodnictwie
sportowym szkół proponujemy prowadzenie następującej punktacji:
a) w igrzyskach gminnych za I miejsce szkoła otrzymuje tyle pkt. ile startowało zespołów
+ 1, za II o 2 pkt. mniej itd. w odstępach 1 pkt.,
b) w igrzyskach powiatowych punktacja taka jak w półfinałach wojewódzkich,
c) do przedstawionej punktacji należy doliczyć punkty zdobyte w półfinałach
(grupa powiatów) i w finałach wojewódzkich oraz za ustanowienie rekordu województwa
szkół podstawowych w konkurencjach lekkoatletycznych.

22

