REGULAMIN OGÓLNY MSZS w ŻORACH
ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO ŻORSKICH SZKÓŁ
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Igrzyska Młodzieży Szkolnej stanowią integralną część systemu współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży, (współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Żory, oraz MOSiR Żory).
2. Zawody organizowane są w trzech kategoriach wiekowych:
a) Igrzyska Młodzieży Szkolnej – mistrzostwa szkół podstawowych
b) Gimnazjada – mistrzostwa gimnazjów
c) Licealiada – mistrzostwa szkół ponadgimnazjalnych
3.
Integralną częścią współzawodnictwa sportowego jest Kalendarz Miejskich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, który podaje wytyczne,
terminy, przedstawia organizatorów itp.
4. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem. W sprawach nieujętych
w regulaminie stosuje się przepisy Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego, Polskiego Szkolnego
Związku Sportowego, lub Polskich Związków Sportowych.
5. Zasady awansu do poszczególnych etapów Igrzysk ustalają ich organizatorzy wraz MSZS w Żorach
przed zawodami.
II. CELE I ZADANIA
1. Organizacja całorocznego cyklu imprez sportowych dla wszystkich typów szkół na terenie Miasta.
2. Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych,
stanowiące kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego.
3. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci
w zajęciach rekreacyjno – sportowych oraz w imprezach sportowych.
4. Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach zawodów
i rywalizacji sportowej.
5. Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży.
6. Poszerzenie procesu szkolenia dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego.
7. Ocena pracy i osiągnięć szkół, system punktacji i nagradzania w sportowej rywalizacji
międzyszkolnej stanowi – Załącznik nr 1 do Regulaminu Ogólnego MSZS w Żorach.
III. ORGANIZATOR ZAWODÓW
1. Ogólne kierownictwo nad całością systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży
objętego niniejszym regulaminem sprawuje bezpośrednio Miejski Szkolny Związek Sportowy
w Żorach oraz Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy http://www.slaskiszs.republika.pl/
2. Organizator zawodów jest wybrany i ustalany z pośród nauczycieli wychowania fizycznego w danym
roku szkolnym na wrześniowym zebraniu nauczycieli wf-u.
Przy ustalaniu organizatora zawodów obowiązuje następująca zasada:
a) zawody międzyszkolne, towarzyskie i okolicznościowe organizuje bezpośredni inicjator.

b) zawody o mistrzostwo miasta, powiatu organizuje wybrany nauczyciel/nauczyciele wychowania
fizycznego na zlecenie Miejskiego Zarządu SZS przy współpracy z MOSiR w Żorach lub innymi
instytucjami.
c) zawody rejonowe z udziałem zespołów, miast i gmin danego rejonu organizuje Zarząd Miejski SZS
na zlecenie Rejonowego Organizatora Sportu lub Wojewódzkiego SZS.
d) zawody półfinałowe organizują zarządy terenowe SZS na zlecenie Wojewódzkiego SZS
e) baraże i finały wojewódzkie organizuje Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach lub
terenowy SZS na zlecenie Wojewódzkiego SZS.
3. Zmiany terminu na wniosek zainteresowanej strony może dokonać wyłącznie Zarząd Miejski SZS.
4. Ewentualne propozycje zmian terminów zawodów, wynikające np.: z udziału w zawodach klubowych
wysokiej rangi, wycieczki itp. – należy zgłaszać niezwłocznie po uzyskaniu awansu do dalszych
rozgrywek.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu MSZS w Żorach.
6. Szczegóły, co należy do obowiązków nauczyciela organizatora poszczególnych zawodów
międzyszkolnych przedstawiono w: – Załącznik nr 2 do Regulaminu Ogólnego MSZS w Żorach.
IV. UCZESTNICTWO
1. Udział w zawodach rejonowych musi być potwierdzony pisemnie i poprzedzony eliminacjami
miejskimi/powiatowymi.
2. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach w zawodach rejonowych lub wyższej rangi szkoły mogą
wziąć udział bez przeprowadzenia zawodów miejskich/powiatowych w danej dyscyplinie jedynie za
zgodą zarządu MSZS w Żorach.
3. Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż
1 października roku szkolnego.
4. Każdego uczestnika zawodów obowiązuje następująca dokumentacja:
- ważna legitymacja szkolna (uczestnik nieposiadający legitymacji szkolnej nie może być dopuszczony
do zawodów, zaś organizator powinien sprawdzić legitymacje szkolne przed rozpoczęciem lub
w trakcie zawodów),
- imienna lista uczestników podpisana przez dyrektora szkoły i nauczyciela w-fu/opiekuna, która
powinna być złożona u organizatora przed rozpoczęciem zawodów.
- zaświadczenie lekarskie lub pisemna zgoda rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału w zawodach.
5. We wszystkich dyscyplinach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły /bez prawa
kooptacji/.
6. Wiek startujących określają regulaminy poszczególnych dyscyplin.
7. W zawodach prawo startu ma młodzież ucząca się w szkołach dziennych bez względu na
przynależność klubową.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kalendarz imprez sportowych zostanie utworzony z możliwością rozszerzania kalendarza o dyscypliny
i zawody, które rozgrywane są lokalnie do 30 września danego roku szkolnego.
2. UWAGA !!!
Proponowany Kalendarz Imprez zostanie zrealizowany w przypadku zapewnienia wsparcia
finansowego przez Urząd Miasta Żory we wnioskowanej wysokości.
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Wszystkie terminy zawodów podane w Kalendarzu Miejskim Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz
Wojewódzkim Regulaminie Szkolnych Imprez Sportowych są obowiązujące i nie mogą być zmieniane bez
uzgodnienia z MSZS w Żorach. W przypadku niezorganizowania zawodów w podanych terminach lub
nieuzgodnienia zmiany zespoły nie zostaną dopuszczone do zawodów wyższego szczebla.
Szkoła, która zakwalifikowała się na zawody wyższego szczebla i rezygnuje z udziału w tych
zawodach powinna przed terminem tych zawodów powiadomić organizatora pod rygorem wykluczenia
ze startu w danej dyscyplinie w roku następnym.
Protesty dotyczące zawodów miejskich rozpatrywane są przez MSZS w Żorach natomiast zawodów
rejonowych przez kierowników rejonów, rejowego organizatora sportu.
Sprawy dotyczące rozgrywek półfinałowych, barażowych i finałowych rozpatruje Śląski SZS
w Katowicach.
Szkoły, które nie biorą udziału w eliminacjach miejskich (o ile takie są organizowane) nie mogą
startować w zawodach wyższego szczebla.
W momencie, gdy jakiekolwiek zawody o mistrzostwo Miasta Żory nie zostaną zorganizowane na
poziomie miejskim wtedy do zawodów wyższego szczebla nie ma prawa startu żadna szkoła (uwaga
patrz. pkt. IV, 2).
Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony z uzasadnionych przyczyn przez zarząd MSZS w Żorach
lub na wniosek większości nauczycieli na zebraniu ogólnym nauczycieli wychowania fizycznego we
wrześniu lub czerwcu oraz na zabraniu nadzwyczajnym.
Ostateczna interpretacja Regulaminu Szkolnych Imprez Sportowych należy do zarządu MSZS w Żorach.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Ogólnego MSZS w Żorach

MIEJSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
W ŻORACH
OCENA PRACY i OSIĄGNIĘĆ SZKÓŁ, SYSTEM PUNKTACJI i NAGRADZANIA
W SPORTOWEJ RYWALIZACJI MIĘDZYSZKOLNEJ
Aby zmotywować i zachęcić uczniów jak i nauczycieli wychowania fizycznego do aktywnego
i systematycznego udziału we współzawodnictwie sportowym we wszystkich kategoriach wiekowych.
Zarząd MSZS w Żorach proponuje poniższy system współzawodnictwa, który określał będzie aktywność
i przede wszystkim zaangażowanie. MSZS w głównej mierze ma zamiar nagradzać szkoły, które w jak
największym zakresie wezmą udział w zawodach ustalonych na dany rok szkolny w Kalendarzu Miejskich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Dopiero w dalszej kolejności brane pod uwagę będą, osiągniecia – wyniki
rywalizacji sportowej i zajęte miejsca.
Klasyfikacja współzawodnictwa szkół będzie prowadzona poprzez wynik punktowy liczby startu
szkoły w zawodach w stosunku do faktycznie zrealizowanych zawodów w danym roku szkolnym.
Prowadzona będzie oddzielnie w kategorii: Szkoły Podstawowe, Gimnazjalne, Ponadgimnazjalne. Za
udział we wszystkich zaplanowanych i zrealizowanych imprezach sportowych przewidzianych według
Kalendarz Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej SZS w Żorach, szkoła otrzymywać będzie 100 % udziału.
W przypadku mniejszej frekwencji udziału szkoły wynik automatycznie będzie niższy niż 100 %.
W przypadku identycznego wyniku końcowego dla dwóch lub kilku szkół o końcowej klasyfikacji
decydować będzie ilość wyższych miejsc zajętych przez szkołę we wszystkich zawodach organizowanych
w całym roku szkolnym zgodnie z Kalendarz Miejskich Igrzysk MSZS w Żorach.
Szkoły które zgłoszą się do udziału w rozgrywkach miejskich z początkiem roku szkolnego, jednak
bez podania uzasadnionej przyczyny zrezygnują ze startu i nie poinformują o tym zarządu MSZS zostaną
ukarane pomniejszeniem sumy punktów o minus 10p. za każde zawody w miejskiej rywalizacji
międzyszkolnej. W przypadku wielokrotnego opuszczania zawodów miejskich bez uzasadnionego
usprawiedliwienia szkoła może zostać wykluczona z pozostałych rozgrywek oraz wykluczona z Sportowej
Rywalizacji Międzyszkolnej.
Za 100% frekwencji.
poniżej – za miejsce / za każdą dyscyplinę / osobno dziewczęta i osobno chłopcy
I miejsce = 10p.
II miejsce = 8p.
III miejsce = 6p.
IV miejsce = 4p.
V – miejsca = 2p.
Następnie:
Za udział w zawodach rejonowych = 10p.
Za udział w zawodach półfinału wojewódzkiego = 12p.
Za udział w finale wojewódzkim = 13p.
Brak startu w zawodach miejskich bez usprawiedliwienia.
- 10p. za każde zawody
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Dla zwycięzców współzawodnictwa (miejsca I – III) w każdej kategorii szkół przewidziano nagrody
finansowe z przeznaczeniem na sprzęt sportowy dla szkoły. Finansowane z budżetu UM – Wydziału
Edukacji w następujących wysokościach:
Szkoły Podstawowe

Gimnazja

I miejsce – 1.400 zł
II miejsce – 1.000 zł
III miejsce – 500 zł

I miejsce – 1.200 zł
II miejsce – 900 zł
III miejsce – 400 zł

Szkoły Ponadgimnazjalne
I miejsce – 1.000 zł
II miejsce – 700 zł
III miejsce – 400 zł

W sprawach nieujętych w powyższym systemem współzawodnictwa decydujący głos ma Zarząd SZS wraz
z Naczelnikiem Wydziału Edukacji.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Ogólnego MSZS w Żorach

SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
W ŻORACH
NAUCZYCIEL ORGANIZUJĄCY ZAWODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH
I PONADGIMNAZJALNYCH
Do obowiązków organizatora poszczególnych zawodów należy:

1. Wyznaczyć termin zawodów /dzień i godz./ zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami KALENDARZA
ZAWODÓW SZKOLNYCH /miesiąc i rok podaje kalendarz /.
2. Trzy tygodnie [minimum] przed zawodami zarezerwować halę, salę gimnastyczną, boisko
sportowe, pływalnię lub inne miejsce przeznaczone na zawody u osób kierujących danymi
obiektami.
3. Planowane zawody muszą odbyć się zgodnie z terminarzem.
4. Zaraz po ustaleniu terminu zawodów powiadomić organizatora sportu szkolnego (sekretarza)
MSZS.
5. Powiadomić wszystkie szkoły o terminie i miejscu rozgrywania zawodów z tygodniowym
wyprzedzeniem.
6. Tydzień [minimum] przed zawodami powiadomić wszystkie szkoły mające w danym dniu zajęcia
na hali o odwołaniu zajęć / wg harmonogramu dostępnego na hali /.
7. Kilka dni przed samymi zawodami skontaktować się z organizatorem sportu szkolnego
(sekretarzem) MSZS – ZS 8 Arturem Skupińskim tel. 600 335 647 szkoła 032 434 54 44 celem
odebrania dyplomów i omówieniem pozostałych spraw organizacyjnych.
8. Opiekę medyczną na zawodach zapewnia MSZS / OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ
ROZPOCZYNANIA ZAWODÓW BEZ OBECNOŚCI OBSŁUGI MEDYCZNEJ [w razie jej braku
powiadomić organizatora sportu (sekretarza)].
9. Wypisać dyplomy / zostawiając miejsce na wpisanie zdobytych miejsc lub nazw szkół.
10. Opracować regulamin, program zawodów oraz ustalić system rozgrywek.
11. Przygotować protokoły / w odpowiedniej ilości / i zapewnić lub ustalić, kto będzie protokołował.
12. Ustalić, w jaki sposób będą sędziowane zawody / nauczyciele lub zamówiony sędzia /.
13. Przed rozpoczęciem zawodów / w dniu ich rozgrywania / organizator sprawdza lub zbiera zgody
na udział w zawodach, legitymacje szkolne /.
14. Organizator sprawdza z osobą wyznaczoną przez opiekuna obiektu jego stan przed i po
zawodach, i dokonuje oceny czy obiekt jest bezpieczny do przeprowadzenia zawodów.
15. Organizator przydziela szatnie i wyznacza opiekunów odpowiedzialnych za nie.
16. Piłki, dodatkowe linie lub inne potrzebne rzeczy załatwia z osobą odpowiedzialną w danym dniu
za halę, boisko, pływalnię lub inny obiekt sportowy.
17. W dniu zawodów ustawia uczestników celem dokonania oficjalnego otwarcia zawodów /
samemu lub przez Prezesa SZS / organizatora sportu, podaje sposób przeprowadzenia
rozgrywek, przedstawi sędziów, ewentualnych sponsorów.
18. Przygotowuje o ile to możliwe puchary i nagrody rzeczowe / zdobycie sponsora mile widziane /.
19. Czuwa nad poprawnym przebiegiem zawodów.
20. Po ich zakończeniu dokonuje podsumowania i wręczenia dyplomów, pucharów i nagród, dziękuje
wszystkim za udział i sportową postawę.
21. Sprawdza stan szatni, oddaje klucze, zwraca wypożyczone na zawody piłki lub inny sprzęt.
22. O wynikach zawodów informuje organizatora sportu (sekretarza) MSZS dostarczając protokoły
w ciągu tygodnia.
23. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w szatniach lub
przebieralniach.
24. Powiadamia organizatora sportu (sekretarza) o ewentualnych wypadkach w trakcie zawodów.
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