REGULAMIN
WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

O PUCHAR PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
I.

II.

Cel i zadania:
1.

Propagowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie patologiom wśród młodzieży szkolnej.

2.

Aktywizacja samorządów lokalnych w stwarzaniu warunków
do systematycznego uczestniczenia w różnych formach sportowania.

3.

Mobilizacja szkolnych – uczniowskich klubów sportowych, dyrekcji szkół, rad
pedagogicznych, rad rodziców oraz nauczycieli wychowania fizycznego do pracy nad
upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu szkolnego.

4.

Wyłonienie i wyróżnienie
województwa podlaskiego.

najbardziej

usportowionych

szkół

młodzieży szkolnej

ponadpodstawowych

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

III.

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

IV.

V.

Termin:
1.

Współzawodnictwo obejmuje okres od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.

2.

Podsumowanie odbędzie się w miesiącu wrześniu 2018 roku.

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

VI.

Punktacja:
1. Punktacja prowadzona będzie w trzech kategoriach: głównej (łącznej), oraz dziewcząt
i chłopców:
a) za 1 miejsce w finale wojewódzkim szkoła otrzymuje 80 pkt., za 2 – 74, 3 – 69, 4 – 65,
5 – 62, 6 – 60 itd. w odstępach 1 pkt. Dodatkowo w ligach (gier zespołowych
i lekkoatletycznej) za 1 miejsce szkoła otrzymuje 40 pkt., za 2 – 34, 3 – 29, 4 – 25, 5 – 22,
6 – 20, 7-9 – po 19, 10-12 po 18, 13-16 – po 17, 18-20 – po 16, 21-24 – po 15,
25-30 – po 14, 31-36 – po 13, 37-42 – po 12, 43-48 – po 11 pkt.
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b) punkty dodatkowe przyznawane będą także za liczbę startujących szkół w danej
dyscyplinie sportowej: przy starcie powyżej 30 szkół za miejsca 1-30 szkoły otrzymują
po 5 pkt.
c) za pierwsze miejsce w imprezach dodatkowych* 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

d) za ustanowienie rekordu województwa podlaskiego 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.
e) w zawodach drużynowych w przypadku gdy szkoła rezygnuje z awansu do szczebla
wyższego i zgłosi to do kierownika grupy, zamiast niej może awansować zespół ze szkoły
sklasyfikowanej na miejscu kolejnym. Za nieusprawiedliwioną absencję na zawodach
drużynowych szkoła zostaje ukarana punktami minusowymi (-20) oraz po (-3) pkt. za
osobo-start indywidualny.
f) za przekroczenie terminu rozegrania turniejów w grach zespołowych oraz nieterminowe
dostarczenie dokumentacji po turnieju, szkoła karana będzie punktami minusowymi:
(-1) pkt za każdy dzień opóźnienia. 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.
g) za przewinienia powstałe podczas rozgrywek ligowych futsalu, szkoły będą karane
zgodnie z zapisami regulaminu dyscyplinarnego futsalu dostępnego na internetowej
stronie PW SZS.

VII. Nagrody:
Za pierwszych osiem miejsc we wszystkich trzech kategoriach współzawodnictwa (główna,
dziewcząt i chłopców) ufundowane zostaną puchary. Przy równej ilości punktów o miejscu
pucharowym szkoły zdecyduje wyższe miejsce (większa liczba wyższych miejsc) w finale
wojewódzkim dziewcząt i chłopców.

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.
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