Zespół Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze
Dział Organizacji Imprez Sportowych ul. Skłodowskiej – Curie 12

Regulamin WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
ZPP-CWU w Jeleniej Górze na rok szkolny 2021/2022
I. CEL
Celem współzawodnictwa jest:
1. Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
2. Aktywne uczestnictwo dzieci, młodzieży w międzyszkolnych imprezach sportowych
stanowiących kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego oraz zdrowotnego.
3. Propagowanie zdrowego stylu życia.
4. Wyłonienie w wybranych dyscyplinach reprezentacji szkół, które będą reprezentować
nasze miasto w imprezach szczebla: strefowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego.
II. ORGANIZATOR
Organizatorem współzawodnictwa sportowego placówek oświatowych jest Zespół Placówek
Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień - Dział Organizacji Imprez, pod patronatem
Szkolnego Związku Sportowego.
III. MIEJSCE
Zawody odbywają się na obiektach sportowych Miasta Jelenia Góra i zapleczach sportowych
jeleniogórskich placówek oświatowych .
IV. ETAPY
1. Etap szkolny - przeprowadzany jest indywidualnie w poszczególnych szkołach
zgodnie z programem ustalonym na posiedzeniu Szkolnego lub Uczniowskiego Klubu
Sportowego.
2.

Etap miejski - przeprowadzany jest przez ZPP-CWU w Jeleniej Górze, zgodnie
z kalendarzem imprez sportowych Szkolnego Związku Sportowego Dolny Śląsk
i regulaminem miejskiego współzawodnictwa sportowego ZPP-CWU.
V. UCZESTNICTWO

1.

Udział szkół w zawodach sportowych organizowanych przez ZPP-CWU i Szkolny
Związek Sportowy jest dobrowolny. Uznając jednak rolę sportu w kształtowaniu
sprawności fizycznej i zdrowia młodzieży, zachęcamy wszystkie szkoły do udziału
w zawodach sportowych.

We wszystkich zawodach sportowych, szkołę reprezentują jej uczniowie.
W zawodach sportowych na szczeblu miejskim, we wszystkich dyscyplinach
sportowych szkoła może być reprezentowana przez jeden zespół. Wyjątek stanowią:
koszykówka 3x3, szachy i siatkówka plażowa – w tych dyscyplinach szkołę mogą
reprezentować 2 zespoły. Przed zawodami opiekun wyznacza, który zespół jest
pierwszy, a który drugi. Zawodnicy drugiego zespołu nie zdobywają punktów do
współzawodnictwa sportowego szkół oraz nie mają prawa do wywalczenia awansu do
turniejów strefowych ani wojewódzkich.
4.
Zgłoszenie właściwe do zawodów nastąpi dopiero wtedy, gdy w terminie
wyznaczonym przez organizatora zawodów, nauczyciel dokona wpisu szkoły do
systemu SRS i wygeneruje listę zawodników.
5.
Każdy uczeń biorący udział w zawodach musi posiadać zgodę rodziców lub
opiekunów prawnych do udziału w nich oraz zgodę na publikację i upublicznienie
wizerunku i danych dziecka. Zgody zbiera i przechowuje szkoła zgłaszająca się do
rozgrywek. Obowiązują wzory zamieszczone na www.srs.szs.pl.
6.
Do zawodów bez dodatkowych badań lekarskich dopuszczeni są uczniowie,
posiadający grupę A, As lub B i Bk, uczestniczący czynnie w lekcjach wychowania
fizycznego (Kalendarz SZS Dolny Śląsk 2021/2022).
2.
3.

W dniu zawodów nauczyciel/opiekun wyznaczony przez dyrektora szkoły,
zobowiązany jest co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem zawodów, przekazać
organizatorowi wymagane dokumenty:
a)
wygenerowanej z systemu SRS listy imiennej zawodników, podpisanej przez
dyrektora/wicedyrektora szkoły sporządzonej na podstawie dokumentacji o badaniach
profilaktycznych. Dyrektor swoim podpisem stwierdza że:
- zawodnicy są uczniami konkretnej szkoły,
- posiadają kategorię zdrowia, która pozwala na udział w zawodach konkretnej dyscypliny
sportu,
- posiadają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach oraz publikację
wizerunku i upublicznienie danych dziecka.
8.
Zespoły, które nie będą posiadały imiennej listy podpisanej przez
dyrektora/wicedyrektora szkoły (V, pkt.7,) nie zostaną dopuszczone do zawodów.
Lista musi także zawierać datę zawodów.
9.
Na liście wygenerowanej przez SRS nie można dokonywać zmian zawodników
długopisem (za wyjątkiem skreślenia z listy). Zawodnicy dopisani długopisem nie
zostaną dopuszczeni do zawodów nawet jeżeli taki dopisek jest opatrzony podpisem i
pieczątką dyrektora szkoły.
10.
W zawodach roku szkolnego 2021/2022 obowiązuje podział na cztery rodzaje
zawodów:
a) IGRZYSKA DZIECI - zawody dla uczniów(klas I- VI SP) Rocznik - rocznik
2009 i młodsi ( kl. I -VI)
b) IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - zawody dla uczniów (kl. VII-VIII
SP)
Rocznik 2007-2008
c) LICEALIADA (SPP)
Rocznik 2002 i młodsi
11.
W zawodach organizowanych dla uczniów Szkół Podstawowych obowiązuje rocznik
– 2009 i młodsi
12.
Uczniowie klas VII z rocznika 2009 (kategoria III), mają prawo startu tylko
i wyłącznie w Igrzyskach Dzieci.
13.
W zawodach organizowanych przez ZPP-CWU nie mają prawa startu słuchacze szkół
pomaturalnych, zaocznych i wieczorowych wszystkich typów, nawet jeżeli wchodzą one
w skład zespołów szkół.
14.
Wszystkie szkoły obowiązuje rejestracja w SRS na minimum10 dni przed zawodami.
Po wyznaczonej dacie szkoły nie będą mogły zarejestrować szkoły w systemie SRS
7.

i uczestniczyć w rozgrywkach danej dyscypliny.
15.
W przypadku zmiany terminu zawodów przez organizatora, szkoły które nie zgłosiły
się w pierwszym terminie, nie mogą zgłosić się do systemu SRS.
16.
Na minimum 10 dni przed zawodami szkoła może wycofać rejestrację w systemie, bez
żadnych konsekwencji. Po zamknięciu systemu nie ma już takiej możliwości.
17.
W przypadku przełożenia terminu zawodów przez organizatora, szkoła może wycofać
się z systemu SRS i powiadomić organizatora na adres mos.jgora@o2.pl Wycofanie zespołu
powinno być zgłoszone do końca następnego dnia roboczego, od momentu wysłania
komunikatu organizacyjnego z nowym terminem zawodów na adres szkoły.
18.
Szkoła, która zgłosiła się w systemie SRS do konkretnej dyscypliny sportowej i nie
przybyła na zawody w pierwszym terminie, zostanie automatycznie wykluczona z dalszych
rozgrywek.
19.
Szkole która zgłosiła się w systemie SRS do konkretnej dyscypliny sportowej i nie jest
obecna przed wyznaczoną godziną meczu, otrzymuje walkower.
20.
Szkoła która przybywa na zawody i nie posiada minimalnej ilości zawodników
określonej w komunikacie organizacyjnym (uniemożliwia zgodny z przepisami udział w
zawodach) nie zostanie do zawodów dopuszczona.
21.
W przypadku odniesienia kontuzji lub dyskwalifikacji przed zawodami szkoła która
nie posiada w swoim składzie minimalnej ilości zawodników gotowych do gry, nie zostanie
dopuszczona do gry.
22.
W sztafetowych biegach przełajowych, drużynowych biegach przełajowych
i zawodach pływackich, szkoła może posiadać w swoim składzie jednego zawodnika
rezerwowego.
23.
W przypadku gdy na zawody w zespołowych grach sportowych, reprezentacja szkoły
przybywa w składzie większym niż określa to komunikat organizacyjny ( maksymalna liczba
zawodniczek/ków), to z listy wygenerowanej w systemie SRS należy wykreślić osoby które
nie będą brały udziału w zawodach. Osoby te mogą przebywać z drużyną, jednakże nie mogą
być przebrane w stroje sportowe i nie otrzymują medali.

VI.

WSPÓŁZAWODNICTWO

1.

Klasyfikacja zawodów będzie prowadzona osobno dla dziewcząt i chłopców w
poszczególnych kategoriach.

2.

Na wynik końcowy współzawodnictwa sportowego Szkół Podstawowych składa się
suma punktów zdobytych przez dziewczęta i chłopców w Igrzyskach Dzieci oraz
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej

3.

Na wynik końcowy współzawodnictwa Szkół Ponadpodstawowych w kategorii
dziewcząt składa się suma punktów zdobytych przez dziewczęta.

4.

Na wynik końcowy współzawodnictwa Szkół Ponadpodstawowych w kategorii
chłopców składa się suma punktów zdobytych przez chłopców.

5.

Do współzawodnictwa klasyfikacji końcowej zaliczone są wszystkie wyniki dyscyplin
sportowych, w których startowała szkoła

6.

O systemach rozgrywania zawodów decyduje organizator.

7.
Wyniki szkoły po zakończonych zawodach sportowych organizowanych przez
ZPP-CWU za poszczególne dyscypliny sportowe będą oceniane w następujący sposób:
1 miejsce 50 pkt
2 miejsce 45 pkt
3 miejsce 40 pkt
4 miejsce 37 pkt
5 miejsce 34 pkt
6 miejsce 31 pkt
7 miejsce 28 pkt
8 miejsce 25 pkt
9 miejsce 22 pkt
10 miejsce 19 pkt
11 miejsce 16 pkt
12 miejsce 13 pkt
13 miejsce 10 pkt
14 miejsce 8 pkt
15 miejsce 6 pkt
16 miejsce 4 pkt
17 miejsce 2 pkt
18 miejsce i każde kolejne 1 pkt
8. Punkty do współzawodnictwa sportowego przyznawane są w przypadku, gdy
w danych zawodach sportowych biorą udział co najmniej dwie szkoły.
9. Jeżeli w zamkniętym systemie SRS zgłoszone są dwie szkoły i jedna z nich nie
przybędzie na zawody lub będzie niekompletna, to szkoła która się stawiła w dniu
zawodów, otrzymuje punkty za I miejsce do współzawodnictwa.
10. Jeżeli w zamkniętym systemie SRS zgłoszona jest tylko jedna szkoła, organizator
zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów, ze względu na brak możliwości
współzawodnictwa. Samo zgłoszenie szkoły, nie upoważnia do otrzymania punktów za
współzawodnictwo.
11. W zawodach organizowanych przez ZPP-CWU – Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży
Szkolnej, Licealiada, obowiązują regulaminy zawarte w Kalendarzu Imprez SZS ,,Dolny
Śląsk” 2021/2022 (a w szczególnych przypadkach, organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany regulaminów zawodów). Jednakże w każdym przypadku komunikat organizacyjny
Organizatora ma pierwszeństwo przed Kalendarzem Imprez SZS „Dolny Śląsk”
VII. NAGRODY
Zespoły, które w zawodach sportowych zajmą I-III miejsca otrzymają pamiątkowe medale
dyplomy lub puchary ufundowane przez ZPP-CWU. Szkoły które zajmą miejsca I-III w
klasyfikacji generalnej zostaną wyróżnione podczas Gali Sportu .

VIII.

ZGŁOSZENIA DO FINAŁÓW STREFOWYCH, WOJEWÓDZKICH

1. Zgłoszenia do finałów wojewódzkich i strefowych rozgrywanych bez wcześniejszych
eliminacji przesyłają szkoły w terminach zgodnych z regulaminem szczegółowych na
adres organizatora zawodów (SZS Dolny Śląsk, Kalendarz Imprez 2021/2022).
2. Szkoły, które zamierzają przystąpić do współzawodnictwa sportowego zobowiązane
są, zgłosić chęć uczestnictwa w zawodach sportowych wchodzących w skład
Kalendarza Imprez SZS poprzez specjalną stronę internetową: srs.szs.pl. Zgłoszenie
dyscyplin sportowych obowiązuje już od szczebla powiatowego.
3. Szkoły, które nie zgłoszą się do konkretnej dyscypliny w przewidzianym czasie, nie
będą zawiadamiane o terminach rozgrywek oraz nie będą otrzymywały komunikatów
organizacyjnych imprez.
4. O terminach i miejscach organizacji zawodów strefowych i wojewódzkich ZPP-CWU
nie zawiadamia szkół. Szkoły mają obowiązek o zawodach dowiedzieć się we
własnym zakresie – z systemu srs.szs.pl oraz strony www Szkolnego Związku
Sportowego „Dolny Śląsk”.

IX. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1.

Organizator zawodów odpowiedzialny jest za terminowe oraz technicznie poprawne
przeprowadzenie imprezy (sala, boisko, szatnie, sprzęt, protokoły, sędziowie, opieka
medyczna). Szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo i aspekty wychowawcze.

Obowiązkiem organizatora jest zawiadomienie zainteresowanych szkół o terminie
zawodów i miejscu zawodów - komunikat organizacyjny zamieszczony na stronie
ZPP-CWU i przesłany do placówek oświatowych po zamknięciu zapisów w systemie
SRS.
3. ZPP-CWU nie ma obowiązku przesyłania komunikatów końcowych do szkół z
poszczególnych imprez sportowych. Wszystkie komunikaty końcowe zamieszczone
będą na stronie internetowej
4. Funkcje sędziowskie w zawodach międzyszkolnych pełnią osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje: sędziowie związków sportowych i nauczyciele wychowania
fizycznego posiadający takie kwalifikacje. W wypadku niemożliwości zapewnienia
sędziego z odpowiednimi kwalifikacjami zawody na zmianę prowadzą opiekunowie
zespołów.
5. Komunikat organizacyjny ZPP-CWU, ma pierwszeństwo przed zapisem regulaminu
zawartego w Kalendarzu Imprez SZS.
6. W przypadku dwóch lub trzech terminów zawodów, na każdy termin należy
dostarczyć organizatorowi aktualną listę zgłoszeniowa startujących uczniów.
7. Organizator ma prawo zweryfikować listę zgłoszeniową w dowolnym czasie zgodnie z
komunikatem organizacyjnym.
8. W rozgrywkach zespołowych, uczniowie powinni posiadać jednolite stroje sportowe
(z numerami zawodników).
9. Obowiązkiem nauczyciela jest:
a) obecność na zawodach sportowych od rozpoczęcia do ich zakończenia,
b) przybycie na zawody minimum 30 minut przed rozpoczęciem rozgrywek, lub
wyznaczonej godziny meczu,
c) sprawowanie opieki nad zawodnikami, a w szczególności dbanie o ich
bezpieczeństwo i aspekty wychowawcze od momentu przybycia na obiekt do ich
zakończenia
d) w przypadku imprez masowych (sztafetowe biegi przełajowe, drużynowe biegi
przełajowe, biegi na orientację itp.) szczególne zwrócenie uwagi na swoich
uczniów,
a) podczas trwania zawodów lekkoatletycznych, opiekunowie zawodników nie mogą
znajdować się na płycie stadionu,
b) podczas zawodów odbywających się w salach sportowych, nauczyciele
i uczniowie mają obowiązek posiadać zmienne obuwie,
c) wpisanie do protokołu meczu: nazwisk i imion zawodników (drukowanymi
literami), oraz numery koszulek.
10. Młodzież uczestnicząca w zawodach sportowych powinna znać podstawowe przepisy
danej dyscypliny sportowej, w której bierze udział.
11. W przypadku negatywnych zachowania zawodników lub nauczyciela, organizator
powiadomi dyrektora placówki, o zaistniałej sytuacji.
12. Kary dotyczące uczestników są zgodne z regulaminem poszczególnych dyscyplin
sportowych.
13. Losowanie grup rozgrywkowych do zawodów dokonuje organizator.
2.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

W sprawach nie ujętych w regulaminach zawodów decyduje organizator. Protesty
dotyczące zawodów lub meczów powinny być zgłaszane na piśmie nie później niż 15
minut po ich zakończeniu. Składający protest zobowiązany jest na piśmie przedstawić
jej przedmiot w terminie dwóch dni roboczych po ich zakończeniu. Komisja
odwoławcza ma 10 dni roboczych na rozpatrzenie protestu.

2. Wszystkie wydatki związane z organizacją rozgrywek powiatowych oraz przejazdami
na zawody strefowe i wojewódzkie pokrywają szkoły oraz samorządy gmin
i powiatów.
3. ZPP-CWU Jelenia Góra, pokrywa wyłącznie koszty organizacji zawodów
miejskich.
4. Terminy zawodów podane w systemie SRS na początku każdego miesiąca są
orientacyjne. Możliwe jest kilkudniowe przesunięcie rozgrywek spowodowane
trudnościami bazowymi lub innymi zdarzeniami niezależnymi od organizatora.
Termin zawodów jest określony w komunikacie organizacyjnym.
5. Szkolny Związek Sportowy ubezpiecza zawodników szkolnych od następstw
nieszczęśliwych wypadków (polisy ubezpieczeniowe zamieszczone są na stronach
informacyjnych Kalendarza Imprez SZS 2021/2022).
6. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
Opracował
Dział Organizacji Imprez Sportowych
Zespołu Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień
Zatwierdził
Dyrektor Zespołu Placówek Pozaszkolnych – Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze

