MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTU
w Jeleniej Górze
Dział Organizacji Imprez Sportowych ul. Sudecka 42

Regulamin WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO
Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze
na rok szkolny 2017/2018
I. CEL
Celem współzawodnictwa jest:
1. Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
2. Aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych i 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 Międzyszkolny
Ośrodek Sportu - Dział Organizacji Imprez Sportowych, pod patronatem Szkolnego Związku
Sportowego.
III.
MIEJSCE
Zawody odbywają się na obiektach sportowych Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej
Górze, oraz zapleczach sportowych jeleniogórskich placówek oświatowych.
IV.
ETAPY
a/ etap szkolny -przeprowadzany jest w poszczególnych szkołach, w celu wyłonienia
reprezentacji do etapu miejskiego. Etap ten jest obowiązkowy, a wyniki nie są uwzględniane
w klasyfikacji generalnej.
b/ etap miejski -przeprowadzany według ustalonego programu przez organizatora po
konsultacjach z nauczycielami wychowania fizycznego.

V. UCZESTNICTWO
1. Udział szkół w zawodach sportowych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek
Sportu 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.
2. We wszystkich zawodach sportowych, szkołę reprezentują jej uczniowie.
3. W zawodach sportowych na szczeblu miejskim, we wszystkich dyscyplinach
sportowych szkoła może być reprezentowana przez jeden zespół.
4. Zgłoszenie właściwe do zawodów nastąpi dopiero wtedy, gdy w terminie
wyznaczonym przez organizatora zawodów, nauczyciel dokona wpisu szkoły do
systemu SRS.
5. Do zawodów bez dodatkowych badań lekarskich dopuszczeni są uczniowie,
posiadający grupę A, As lub B i Bk, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania
fizycznego (zgodnie z kalendarzem SZS 2017/2018 -Komunikat Zarządu Głównego
Szkolnego Związku Sportowego w sprawie dopuszczenia uczniów do zawodów
szkolnych, str.7
6. W dniu rozgrywek nauczyciel/opiekun wyznaczony przez dyrektora szkoły,
zobowiązany jest co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem zawodów, przekazać
organizatorowi wymagane dokumenty:
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a) 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 oraz że
posiadają kategorię zdrowia, która pozwala na udział w zawodach konkretnej
dyscypliny sportu.
b) aktualna legitymacja szkolna
7. Zespoły, które nie będą posiadały takiej imiennej listy, nie zostaną dopuszczone do
zawodów.
8. W zawodach roku szkolnego 2017/2018 obowiązuje podział na trzy rodzaje zawodów:
 IGRZYSKA DZIECI
/KATEGORIA I
Rozgrywki sportowe dla roczników 2005 i młodszych
 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
/KATEGORIA II
Rozgrywki sportowe dla roczników 2002, 2003, 2004
 LICEALIADA /KATEGORIA III
Rozgrywki sportowe dla roczników 1998 i młodszych
9. Uczeń może w ciągu roku szkolnego reprezentować szkołę tylko w jednej kategorii
rozgrywek: Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada. Z
zastrzeżeniem, że młodzież rocznika 2004, będąca uczniami klas VII, maja prawo
startu wyłącznie w rozgrywkach Młodzieży Szkolnej (kategoria II).
10. W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej mogą przystąpić:
a) Szkoły Podstawowe posiadające klasy VII –SP 3, SP 5, SP 6, SP 7, SP 8, SP 10,
SP 13, SP Społeczna, SP Katolickie:
b) Szkoły Podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi –GIM1/SP2; GIM 4/SP11,
GIM5/SP 15, GIM Katolickie/ SP
c) Zespoły Szkół w których w skład wchodzi Gimnazjum –Gim1/ZSO1, GIM
3/ZSEl, Gim/ZSRzArt, Gim Katolickie/LO, Gim Społeczne, Gim/MOS
11. Szkoły Podstawowe, z oddziałami gimnazjalnymi –GIM 1/ SP 2; GIM 4/SP 11, GIM
5/SP 15, GIM KATOLICKIE mogą wystawić 2 reprezentacje szkoły w Igrzyskach
młodzieży szkolnej:
- klasa VII SP
rocznik 2004
- Gimnazjum
rocznik 2002 i młodsi
12. Szkoły Podstawowe, z oddziałami gimnazjalnymi –GIM 1/ SP 2; GIM 4/SP 11, GIM
5/SP 15, GIM KATOLICKIE, muszą obowiązkowo na liście zgłoszeniowej SRS
określić i dopisać (można odręcznie) czy w danej dyscyplinie startują w klasie VII
(klasyfikacja współzawodnictwa wyłącznie klas VII), czy reprezentują Gimnazjum
(klasyfikacja współzawodnictwa wyłącznie klas gimnazjalnych).
13. W zawodach organizowanych przez MOS 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 minimum 10 dni przed zawodami.
Po wyznaczonej dacie szkoły nie będą mogły zarejestrować szkoły w systemie SRS 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.
17. Wprowadza się do współzawodnictwa sportowego minusowe punkty dla szkół, które
zarejestrowały się w systemie SRS i nie przybyły na zawody. Szkole będą odejmowane
punkty od punktacji generalnej.
18. W przypadku przełożenia terminu zawodów przez organizatora, szkoła może wycofać
się z systemu SRS i powiadomić organizatora na adres sport@mosjg , co najmniej 24
godziny przed zawodami, bez konsekwencji karania punktami karnymi.
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19. Szkoła, która zgłosiła się w systemie SRS do konkretnej dyscypliny sportowej i nie
przybyła na zawody w pierwszym terminie, ze względów organizacyjnych, zostanie
wykluczona z dalszych rozgrywek.
VI. WSPÓŁZAWODNICTWO
1.
2.

3.

4.

5.

6.
I

Współzawodnictwo prowadzone będzie oddzielnie dla każdej kategorii szkół osobno
dla dziewcząt i chłopców.
Współzawodnictwo -Szkoła Podstawowa
a) Do współzawodnictwa klasyfikacji końcowej zaliczone są wszystkie wyniki
dyscyplin sportowych, w których startowała szkoła (załącznik1);
b) wprowadzone punkty ujemne będą odejmowane od sumy punktów uzyskanych w
klasyfikacji końcowej;
c) za udział w finałach wojewódzkich w dyscyplinach sportowych, w których są
eliminacje, szkoła dodatkowo otrzymuje punkty zgodnie z zajętym miejscem, do
współzawodnictwa miejskiego.
Współzawodnictwo - Szkoła Podstawowa kl. VII
a) Do współzawodnictwa klasyfikacji końcowej zaliczone są wszystkie wyniki
dyscyplin sportowych, w których startowała szkoła (załącznik2);
b) wprowadzone punkty ujemne będą odejmowane od sumy punktów uzyskanych w
klasyfikacji końcowej;
c) za udział w finałach wojewódzkich w dyscyplinach sportowych, w których są
eliminacje, szkoła dodatkowo otrzymuje punkty zgodnie z zajętym miejscem, do
współzawodnictwa miejskiego.
Współzawodnictwo - Gimnazjum
a) Do współzawodnictwa klasyfikacji końcowej zaliczone są wszystkie wyniki
dyscyplin sportowych, w których startowała szkoła (załącznik2);
b) wprowadzone punkty ujemne będą odejmowane od sumy punktów uzyskanych w
klasyfikacji końcowej;
c) za udział w finałach wojewódzkich w dyscyplinach sportowych, w których są
eliminacje, szkoła dodatkowo otrzymuje punkty zgodnie z zajętym miejscem, do
współzawodnictwa miejskiego.
Współzawodnictwo - Szkoły Ponadpodstawowe
a) Do współzawodnictwa klasyfikacji końcowej zaliczone są wszystkie wyniki
dyscyplin sportowych, w których startowała szkoła (załącznik3);
b) wprowadzone punkty ujemne będą odejmowane od sumy punktów uzyskanych w
klasyfikacji końcowej;
c) za udział w finałach wojewódzkich w dyscyplinach sportowych, w których są
eliminacje, szkoła dodatkowo otrzymuje punkty zgodnie z zajętym miejscem, do
współzawodnictwa miejskiego.
Wyniki szkoły za poszczególne dyscypliny sportowe będą oceniane w następujący
sposób:
miejsce
I
miejsce
50 pkt
II
miejsce
45 pkt
III
miejsce
40 pkt
IV
miejsce
37 pkt
V
miejsce
34 pkt
VI
miejsce
31 pkt
VII
miejsce
28 pkt
VIII miejsce
25 pkt
IX
miejsce
22 pkt
X
miejsce
19 pkt
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7.

XI
miejsce
16 pkt
XII
miejsce
13 pkt
Punkty do współzawodnictwa sportowego przyznawane są w przypadku, gdy w
danych zawodach sportowych biorą udział co najmniej dwie szkoły.

VII.
NAGRODY
Zespoły, które w zawodach finału miejskiego zajmą I-III miejsca otrzymają pamiątkowe
puchary, dyplomy i medale ufundowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportu. Po
zakończeniu wszystkich rozgrywek sporządzana jest klasyfikacja generalna
współzawodnictwa sportowego jeleniogórskich placówek oświatowych za dany rok
szkolny. Szkoły które zajmą miejsca I-III otrzymają podczas uroczystego podsumowania
współzawodnictwa sportowego pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody, ufundowane
przez Miasto Jelenia Góra.
Szkoły Podstawowe – klasyfikacja oddzielna w kategorii dziewcząt i chłopców.
Szkoły Podstawowe kl. VII – klasyfikacja oddzielna w kategorii dziewcząt i chłopców.
Gimnazja - klasyfikacja oddzielna w kategorii dziewcząt i chłopców.
Szkoły Ponadpodstawowe – klasyfikacja oddzielna w kategorii dziewcząt i chłopców.
VIII.
ZGŁOSZENIA DO FINAŁÓW STREFOWYCH, WOJEWÓDZKICH
Zgłoszenia do finałów wojewódzkich i strefowych rozgrywanych bez wcześniejszych
eliminacji przesyłają szkoły w terminach zgodnych z regulaminem szczegółowych na
adres organizatora zawodów (SZS, Kalendarz imprez 2017/2018). Szkoły, które w
wymaganym terminie prześlą zgłoszenie do zawodów na adres organizatora otrzymają
komunikat organizacyjny danej imprezy.
W przypadku zawodów eliminacyjnych do finałów strefowych i finałów dolnośląskich
zgłoszenia szkoły przesyłają na adres organizatora imprez powiatowych MOS Jelenia Góra
UWAGA!
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 gminnego.
Szkoły, które nie zgłoszą się do konkretnej dyscypliny w przewidzianym czasie, nie będą
zawiadamiane o terminach rozgrywek oraz nie będą otrzymywały komunikatów
organizacyjnych imprez.
IX. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Organizator zawodów odpowiedzialny jest za terminowe oraz technicznie poprawne
przeprowadzenie imprezy (sala, boisko, szatnie, sprzęt, protokoły, sędziowie, opieka
medyczna). W pracach organizacyjnych szczególną uwagę zwraca na warunki
bezpieczeństwa i aspekty wychowawcze.
2. Obowiązkiem organizatora jest zawiadomienie zainteresowanych zespołów na 10 dni
przed terminem zawodów o ich miejscu i harmonogramie szczegółowym. Organizator
zastrzega sobie prawo skrócenia terminu powiadomienia w wyjątkowych sytuacjach
nie wynikających z winy organizatora.
3. Międzyszkolny Ośrodek Sportu nie ma obowiązku przesyłania komunikatów
końcowych do szkół z poszczególnych imprez sportowych. Wszystkie komunikaty
końcowe zamieszczone będą na stronie internetowej www.mosjg.pl
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 MOS, ma pierwszeństwo przed zapisem regulaminu
zawartego w Kalendarzu Imprez SZS.
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6. Obowiązkiem nauczyciela jest:
a) obecność na zawodach sportowych od rozpoczęcia do ich zakończenia;
b) sprawowanie opieki nad zawodnikami, a w szczególności dbanie o ich
bezpieczeństwo i aspekty wychowawcze;
c) w przypadku imprez masowych (sztafetowe biegi przełajowe, drużynowe biegi
przełajowe, biegi na orientację itp. szczególne zwrócenie uwagi na swoich
uczniów;
d) podczas trwania zawodów lekkoatletycznych, opiekunowie zawodników nie mogą
znajdować się na płycie stadionu.
7. Młodzież uczestnicząca w zawodach sportowych powinna znać podstawowe przepisy
danej dyscypliny sportowej, w której bierze udział.
8. W przypadku negatywnych zachowań zawodników lub nauczyciela, organizator
powiadomi dyrektora placówki, o zaistniałej sytuacji.
9. Kary dotyczące uczestników są zgodne z regulaminem poszczególnych dyscyplin
sportowych.
VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie ujętych w regulaminach rozgrywek dotyczących interpretacji
regulaminów decyduje organizator ( Komisja odwoławcza, która będzie rozpatrywać
protesty składane nie później niż 48 godzin po zakończeniu zawodów).
2. Wszystkie wydatki związane z organizacją rozgrywek powiatowych oraz przejazdami
na zawody strefowe i wojewódzkie pokrywają szkoły oraz samorządy gmin i
powiatów.
3. Międzyszkolny Ośrodek Sportu Jelenia Góra, pokrywa wyłącznie koszty organizacji
zawodów miejskich.
4. Terminy zawodów podane są orientacyjnie. Możliwe jest kilkudniowe przesunięcie
rozgrywek spowodowane trudnościami bazowymi lub kolidującymi z terminami
rozgrywek ogólnopolskich.
5. Szkolny Związek Sportowy ubezpiecza zawodników szkolnych od następstw
nieszczęśliwych wypadków (polisy ubezpieczeniowe zamieszczone są na stronach
informacyjnych Kalendarza Imprez SZS 2017/20178.
Międzyszkolny Ośrodek Sportu
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