Regulamin porządkowy organizacji szkolnych zawodów sportowych
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Powiatu Limanowskiego w Limanowej.
I.

II.

Organizatorami Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci
i Młodzieży na terenie powiatu limanowskiego jest ZPO - Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy Powiatu Limanowskiego oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
w Limanowej i finansowany jest ze środków Starostwa Powiatowego w Limanowej
przy wsparciu miast i gmin leżących w jego granicach.
Powiatowy System Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnej
wynika
z regulaminu ogólnego Szkolnego Związku Sportowego i realizowany jest we
współpracy z Małopolskim SZS w Krakowie w ramach wojewódzkiego zadania pn.
„Małopolski System Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnej”
w oparciu o następujące przepisy prawne:
a) Ustawa o kulturze fizycznej dnia 18 I 1996r.
b) Rozporządzenie MEN i S dnia 31 XII 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych szkołach placówkach.
c) Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół.
d) Rozporządzenie MEN z dnia 19 sierpnia2009r. w sprawie dopuszczalnych form
realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.
e) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz w sprawie
organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.
f) Ustawa z dnia 22 VIII 1992 o bezpieczeństwie imprez masowych (art. 3a ) / Dz. U
z 2001 nr 120, 123 oraz Dz. U z 2002 Nr 25 /.
g) Ustawa o sporcie z dnia 16.X. 2010r.
h) Ustawa o samorządzie terytorialnym z dnia 8.III.1990r.
i) Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.IV.2003r.
j) Małopolski System Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży SZS regulaminy kalendarza zawodów (wspierany przez Małopolskiego Kuratora
Oświaty)

III.

System Powiatowego Współzawodnictwa SDiMS obejmuje realizację kalendarza
szkolnych zawodów sportowych tj. Igrzyska Młodzieży Szkolnej – dla szkół
podstawowych, Gimnazjada – dla szkół gimnazjalnych, Licealiada – dla szkół
ponadgimnazjalnych ( dziennych ) oraz na zabezpieczeniu przejazdu reprezentacji
powiatu na zawody wyższego szczebla.

Do obowiązku organizatora współzawodnictwa należy:
1. Opracowanie kalendarza imprez na szczeblu powiatu limanowskiego oraz regulaminu
poszczególnych zawodów
2. Powiadamianie zainteresowanych gmin i szkół o terminie, miejscu i sposobie rozgrywania
zawodów sportowych w formie przekazania kalendarza powiatowego MOS PL oraz
regulaminów poprzez fax lub stronę internetowa: www.mos.limanowa.pl

3. Obsługa techniczna zawodów - zapewnienie obsady sędziowskiej, protokołów zawodów,
przygotowanie obiektów sportowych, zabezpieczenie sprzętu sportowego
i niezbędnych przyrządów pomiarowych.
4. Zorganizowanie odpowiedniej oprawy zawodów (uroczyste otwarcie i zakończenie
zawodów, dekoracja, przygotowanie nagród, zaproszenie gości itp.)
5. Opracowanie i umieszczenie komunikatu końcowego zawodów na stronie organizatora
oraz przesłanie go do organizatorów wyższego szczebla współzawodnictwa.
6. Powołanie ( składu ) reprezentacji powiatu na zawody rejonowe lub wojewódzkie.
7. Ze względu na różny standard obiektów sportowych, w których przeprowadzane są
zawody szkolne organizator informuje uczestników o sposobie zapewnienia ich
bezpieczeństwa w trakcie zawodów oraz o sposobie zabezpieczenia mienia uczestników
(załącznik nr 1 - oświadczenie)
8. Zapewnienie podstawowej opieki medycznej (apteczka pierwszej pomocy, osoba
przeszkolona medycznie), o poziomie medycznego zabezpieczenia zawodów
(w zależności od dyscypliny sportowej) decyduje organizator zawodów.
9. Szczegółowa weryfikacja uczestników w przypadku takiego żądania opiekunów
zainteresowanych drużyn.
10. Prowadzenie na bieżąco klasyfikacji współzawodnictwa sportowego na poziomie powiatu.
Obowiązki uczestników zawodów
1. W zawodach organizowanych przez MOS PL Limanowa i P SZS Limanowa reprezentanci
szkół biorą udział według ustaleń zawartych w regulaminach i kalendarzu organizatora i są
zobowiązani do zapoznania się z nimi. W zawodach rejonowych i wojewódzkich prawo
startu mają reprezentanci powiatu zgodnie z ustaleniami M SZS i regulaminem
szczegółowym zawodów.
2. Szkoły przystępujący do współzawodnictwa maja obowiązek zgłosić się poprzez system
rejestracji szkół na stronie: www.srs.szs.pl do zawodów zgodnie z kalendarzem
wojewódzkim i powiatowym nie później niż do 30 września ( 2014r.) i następnego
każdego roku szkolnego.
3. Uczestnik/ zgłaszający ( opiekun, szkoła) jest zobowiązany do potwierdzenia udziału
w zwodach telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną co najmniej dwa dni przed
imprezą. Zgłoszenia należy dokonać na odpowiednim druku znajdującym się na stronie
organizatora - ( przy braku potwierdzenia udziału organizator ma prawo nie dopuścić
zespołu do zawodów).
4. Prawo reprezentowania szkoły w roku szkolnym 2014/2015 mają uczniowie, którzy
rozpoczęli naukę w tej szkole nie później niż 1 października 2014r. ( analogicznie
w latach następnych)
5. W dniu zawodów ( opiekun szkoły, uczniów) zgłasza się co najmniej pół godziny przed
rozpoczęciem zawodów lub zgodnie ze szczegółowym jej regulaminem, przedkładając
pisemne zgłoszenie zespołu potwierdzone przez dyrektora szkoły i opiekuna zespołu.
6. Każdy uczestnik winien obowiązkowo posiadać ważną legitymację szkolną oraz
kompletny strój sportowy.
7. Do zawodów sportowych dopuszczeni są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich,
posiadających grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach
wychowania fizycznego i wymienieni na pisemnym zgłoszeniu szkoły
8. We wszystkich dyscyplinach drużynowych (zespołowych) reprezentacja składa się
z uczniów jednej szkoły ( bez prawa kooptacji).
9. Uczestnik zawodów ma prawo startu w jednej kategorii wiekowej, wykluczony jest start
zawodnika młodszego w starszej grupie, chyba że organizator dopuszcza taką
ewentualność.

10. W roku szkolnym 2014/2015 pilotażowo wprowadzony zostaje (w całej Polsce) zakaz
udziału w rozgrywkach gier zespołowych ( piłka ręczna, koszykówka, siatkówka ) dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy są zawodnikami posiadającymi licencje
właściwych związków sportowych – ( uprawnienia do gry na dany sezon rozgrywkowy) .
Zakaz dotyczy uprawianej dyscypliny sportowej. ( anulowano w dniu 29.09.14r. decyzją
Prezydium ZG SZS )
11. Za listę zgłoszonych uczniów do zawodów odpowiedzialny jest nauczyciel-opiekun
szkolny wraz z dyrektorem szkoły. ( nauczyciel winien sprawdzić czy zgłaszany uczeń nie
posiada licencji zawodnika w PZS ) Na w/w osobach spoczywa odpowiedzialność
regulaminowa i prawna.
12. Nauczyciele - opiekunowie młodzieży uczestniczącej w zawodach wszystkich szczebli
mają obowiązek dopilnować, aby w ceremoniach otwarcia i zakończenia zawodów
młodzież brała udział w strojach sportowych, przy nie zastosowaniu się do tego zalecenia
organizator może nie wyrazić zgody na udział zespołu w zawodach.
13. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania się na zawodach zgodne z "etyką sportowca
i ucznia”, w przypadku niesportowego zachowania uczestników (zawodników, opiekuna,
osób towarzyszących) organizator ma prawo wykluczenia ich z zawodów.
14. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania ładu, porządku
i zasad bezpieczeństwa w miejscu przeprowadzania imprezy (dotyczy całego obiektu - np.
sala gimnastyczna, boisko WC, korytarz, świetlica, stołówka itp.), w przypadku
stwierdzenia udokumentowanego zniszczenia (widomy sprawca) opiekun zespołu ponosi
pełną odpowiedzialność materialną za wynikłe szkody, o wszelkich zauważonych faktach
naruszenia dyscypliny, porządku i bezpieczeństwa uczestnicy niezwłocznie winni są
poinformować organizatora zawodów.
15. W trakcie trwania zawodów uczestnicy bezzwłocznie podporządkowują się poleceniom
organizatora zawodów, w przypadku niewykonania konsekwencje wynikłe z tego powodu
ponosi opiekun zespołu.
16. Protesty i odwołania co do wyników zawodów można składać na ręce organizatora
( kierownika zawodów) do 24 godzin po zakończeniu zawodów ( opublikowaniu wyników
oficjalnych). Protest może składać bezpośredni opiekun-nauczyciel wf ( zespołu lub
ucznia) oraz dyrekcja zainteresowanej szkoły.
Pozostałe obowiązujące zapisy regulaminowe i zasady rozgrywania zawodów znajdują się
w informatorze MSZS w Krakowie pn. Małopolski System Współzawodnictwa Sportowego
Dzieci i Młodzieży SZS publikowany nadany rok szkolny.
Strona internetowa www.mos.limanowa.pl jest oficjalną stroną ZPO- MOSPL Limanowa,
zawiadomienia, komunikaty i wyniki zamieszczane na niej nie wymagają podpisów i
uwierzytelnienia.
Limanowa, 2014-09-01

