
 

 

 
Zasady uczestnictwa 

 

VII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich – XXI Sportowy Turniej 
 Miast i Gmin 2015 

 
I. Termin:  
 26 maja – 1 czerwca  2015 r. 
 
II. Organizator na szczeblu ogólnopolskim: 
 Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki 
 
III. Koordynator organizacji na szczeblu lokalnym: 
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach 
 ul. Wolności 36A 
 44- 240 Żory 
 tel. 32 43 41 751 
 mosir@mosir.zory.pl 
 
IV. Współorganizator: 
Urząd Miasta Żory 

 
V. Miejsce organizacji:  
1. Rywalizacja ogólnopolska pomiędzy miastami / gminami odbywa się „zdalnie”. Każde miasto jest 
  odpowiedzialne za organizację imprez, turniejów, rozgrywek i innych wydarzeń sportowo -   
  rekreacyjnych na swoim terenie. Stąd, w celu zakwalifikowania danego wydarzenia o charakterze  

 sportowo-rekreacyjnym do ogólnopolskiego turnieju należy spełnić dwa warunki: 
 
 a) wysłać zgłoszenie do 14 maja 2015r. do godz. 12ºº br. (formularz zgłoszenia - Załącznik nr 1),  

  b) złożyć sprawozdanie najpóźniej 2 czerwca 2015r. (formularz sprawozdania - Załącznik nr 2). 

 
VI. Cel: 
  - promocja zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej 

 - aktywizacja ruchowa jak największej liczby osób w różnym wieku, w szczególności tych,  
   którzy na co dzień  nie uprawiają sportu i nie prowadzą aktywnego trybu życia. 

 
VII. Zasady organizacji: 
1. Za imprezę turniejową można uznać każdą zorganizowaną imprezę, trwającą co najmniej 1 godzinę,  
 która oparta jest na aktywności ruchowej, np: gry i rozgrywki sportowe, zawody sportowe, taneczne, 
 wędkarskie oraz imprezy turystyczne.  
 
2.  Regulamin określony przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich nie wskazuje minimalnej liczby 
 uczestników wymaganej do zakwalifikowania poszczególnych imprez / zawodów do turnieju.  
 
3.  Gry sportowe mogą być zorganizowane niekonwencjonalnie i z dużą dawką humoru. Liczy się dobra 
  zabawa połączona z aktywnością fizyczną. Placówki oświatowe mogą zachęcić także do uczestnictwa 
  rodziców uczniów / przedszkolaków, a stowarzyszenia i inne organizacje - osoby niezrzeszone.  
  Im większa liczba imprez i ich uczestników tym lepiej. Rozgrywki / gry mogą mieć charakter festynów 
    rodzinnych o sportowo - rekreacyjnym wydźwięku. 
 
4. Zachęcamy szczególnie do przeprowadzenia Testu Coopera, tj. testu wytrzymałościowego, który 
   umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów. W Teście mogą wziąć udział osoby, które mają  
  co najmniej 13 lat (szczegóły dotyczące  testu zamieszczono w dalszej części tekstu).  
     
 
Uwaga: 
   a)  obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone w szkołach nie mogą zostać zaliczone 
    do turnieju, 
  b)  ta sama osoba może zostać uznana za startującego jeśli uczestniczy w wielu imprezach  
   turniejowych. 
 
5. Każda zgłoszona impreza jest uwzględniania w harmonogramie XXI Sportowego Turnieju Miast 
  i Gmin 2015. 
 
6. Informacja o każdej planowanej imprezie ukaże się na portalu koordynatora oraz współorganizatora 
  Będzie to zarówno reklama samego wydarzenia sportowego, jego organizatora jak i możliwość dotarcia 
  do potencjalnych uczestników. Istnieje możliwość zamieszczenia loga sponsora.  
 



VIII. Obowiązki: 
 a)  warunkiem do zakwalifikowania wyników z imprezy turniejowej / wydarzenia do statystyk  

   wpływających na ogólną liczbę punktów uzyskanych przez nasze miasto jest przesłanie w wersji 
   elektronicznej do 2 czerwca 2015r na adres m.wieclaw@mosir.zory.pl. formularza sprawozdania - 
   Załącznik nr 2 
 
 b)  udokumentowanie organizacji imprezy wraz ze sprawozdaniem poprzez przesłanie zdjęcia w wersji  
  elektronicznej na adres m.wieclaw@mosir.zory.pl. 
  Otrzymana dokumentacja zdjęciowa będzie zamieszczona na oficjalnym portalu miasta jako relacja  
  z imprezy. Przesłane zdjęcia będą promowały sport, dlatego ich udostępnienie jest jednoznaczne  
  z wyrażeniem zgody przez ich autora na bezpłatne wykorzystanie na wszystkich polach   
  eksploatacji. 
 
IX. Inne postanowienia: 
  W przypadku zorganizowania imprezy, jednak z różnych przyczyn nie zgłoszonej w obowiązującym  
  terminie, możliwe jest przesłanie sprawozdania z jej przeprowadzenia zgodnie z załączonym wzorem  
  w nieprzekraczalnym terminie do 2 czerwca 2015, wówczas impreza będzie mogła zostać zaliczona,  
  a Żory otrzymają dodatkowe punkty w rankingu. 
 
X. Test Coopera  
  Test bada kondycję fizyczną, którą określa się na podstawie pokonanego dystansu w zależności od  
  wieku i płci. Polega on na przemierzeniu (w dowolny sposób: biegnąc, idąc o własnych siłach)  
  jak największego dystansu w ciągu 12 minut. Pokonany dystans nie ma znaczenia! Najważniejsza 
  jest chęć udziału.  Punkty można uzyskać za każdą osobę, która podejmie się przeprowadzenia 
  testu i wystartuje. 
  Próba biegowa 12-minutowa powinna odbywać się 
  a) na miękkiej nawierzchni, najlepiej na tartanie na stadionie lekkoatletycznym, 
  b)  odległości powinny być wyraźnie oznaczone min. co 50 m (dla pełnej dokładności pomiaru  
   4 sędziów dystansowych na obwodzie bieżni lub co 100 m na innej trasie).  
  
 Trzy poniższe tabele zawierają wyniki uwzględniające wiek i płeć testowanej osoby. 
 Sportowcy profesjonalni podlegają ocenie w odmiennych (wyższych) kryteriach.  

 

 



 


