
REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ

DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Cel

Celem  współzawodnictwa  jest  upowszechnianie  sportu  wśród  młodzieży  szkolnej,  aktywne

uczestnictwo  dzieci  i  młodzieży  w  szkolnych  i  międzyszkolnych  imprezach  sportowych

stanowiących kontynuację celów i  zadań wychowania fizycznego i  zdrowotnego,  propagowanie

zdrowego stylu życia, oraz w wybranych dyscyplinach wyłonienie szkoły,  która zdobędzie tytuł

Mistrza Lublina.

Organizator

Organizatorem  współzawodnictwa  sportowego  dzieci  i  młodzieży  Miasta  Lublin,  na  zlecenie

Urzędu  Miasta  Lublin,  są  wiodące  kluby  sportowe  działające  na  terenie  miasta  Lublin  oraz

okręgowe związki sportowe.

Uczestnictwo

1. Udział szkół w zawodach sportowych organizowanych na zlecenie Urzędu Miasta Lublin

jest bezpłatny i dobrowolny. Urząd Miasta Lublin pokrywa koszty wpisowego do organizatora

współzawodnictwa  na  poziomie  wojewódzkim  –  Lubelskiego  Wojewódzkiego  Szkolnego

Związku Sportowego.

2. We współzawodnictwie udział wziąć mogą uczniowie szkół działających na terenie Gminy

Lublin.

3. Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w tej szkole nie

później  niż  1  października  2016 r.  i  posiadają  ważną  legitymację  szkolną,  którą  okażą  na

zawodach.

4. We wszystkich dyscyplinach drużynowych zespół składa się wyłącznie z uczniów jednej

szkoły.



5.     Każdy  uczeń  może  reprezentować  swoją  szkołę  maksymalnie  w  trzech  niżej

wymienionych dyscyplinach.

6. Za dyscyplinę sportu uznaje się:

1) piłkę siatkową (minisiatkówkę, halową i plażową);

2) piłkę nożną („Orlikowa” i halowa);

3) koszykówkę (halową i streetball);

4) piłkę ręczną;

5) lekką atletykę (indywidualne biegi przełajowe, sztafetowe biegi przełajowe, czwórbój

LA, sztafety 4 x 100m, sztafety szwedzkie, indywidualne zawody LA, ligę LA);

6) badminton;

7) szachy (indywidualne i drużynowe);

8) tenis stołowy (indywidualny i drużynowy);

9) pływanie (indywidualne oraz sztafety);

10) rugby TAG;

11) gimnastykę.

7. W zawodach  wojewódzkich  mają  prawo startu  zespoły szkolne,  które  wywalczyły tytuł

Mistrza  Lublina  lub  Wicemistrza  Lublina  (wg  ustaleń  regulaminów  szczegółowych

dyscyplin sportowych). 

8. Każdy uczeń zobowiązany jest do dostarczenie do swojej szkoły podpisanej przez rodzina /

opiekuna prawnego zgody na udział w zawodach według wzoru określonego w załączniku

nr 1 do niniejszego regulaminu.

9. Przy weryfikacji dokumentów wymagane będzie pokazanie organizatorowi:

1)  listy  imiennej  zawodników  (zgłoszenia). Dyrektor  swoim podpisem  stwierdza,  że

zawodnicy są uczniami konkretnej szkoły.

2) ważnej legitymacji szkolnej.

10. We współzawodnictwie w roku szkolnym 2016/2017 mogą brać udział:

1) Igrzyska Młodzieży Szkolnej – rocznik 2004 i młodsi

2) Gimnazjada – rocznik 2001 i młodsi

3) Licealiada – rocznik 1997 i młodsi

Szczegóły dotyczące startu określają regulaminy poszczególnych dyscyplin.



11. Imienne zgłoszenia na zawody wraz z pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły, należy składać

na oficjalnym druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Rejonizacja

1. W celu rozegrania Igrzysk,  Gimnazjady, Licealiady w grach zespołowych Miasto Lublin

zostało podzielone na cztery rejony. Szczegółowy podział znajduje się w załączniku nr 3 do

Regulaminu Ogólnego.

2. W pierwszej fazie rozgrywek drużyny będę rywalizować na poziomie jednego z czterech

rejonów.

3. W  przypadku  gdy  w  danym  rejonie  nie  będzie  odpowiedniej  ilości  drużyn  istnieje

możliwość łączenie rejonów.

4. Liczba zespołów awansujących z I fazy rozgrywek (rywalizacji w rejonach) do kolejnej fazy

rozgrywek,  będzie  podana  w  regulaminie  technicznym  danej  dyscypliny  i  będzie

uzależniona od liczby szkół startujących w danym rejonie.

Punktacja

1. W dyscyplinach  indywidualnych  na  podstawie  klasyfikacji  końcowej  zostanie  ustalona

klasyfikacja szkół.

2. Klasyfikacja generalna szkół będzie prowadzona łącznie dla dziewcząt i chłopców.

3. Do klasyfikacji generalnej wliczać się będą wszystkie wyniki szkół.

4.  Tabela punktów do klasyfikacji generalnej:

Objaśnienie: Za zajęcie 1 miejsca szkoła w indywidualnych biegach przełajowych otrzymuje



50 pkt  do klasyfikacji  generalnej,  ta  sama szkoła zajmując  4 miejsce w piłce  siatkowej

kobiet otrzyma 44 pkt do klasyfikacji generalnej.

5. W przypadku zajęcia miejsc ex aequo, punkty za poszczególne miejsca zostaną zsumowane

i podzielone przez ilość szkół.

Nagrody

1. Uczniowie za zajęcie I - III miejsca otrzymują pamiątkowe medale.

2. Szkoły  za  zajęcie  I  -  III  miejsca  w  poszczególnych  dyscyplinach  oraz  w  klasyfikacji

generalnej otrzymują dyplom oraz puchar.

3. Organizator  w  miarę  swoich  możliwości  zapewnia  nagrody  rzeczowe  dla  uczniów

zajmujących I - III miejsca.

Ubezpieczenie

1. Uczniowie  biorący  udział  we  współzawodnictwie,  na  czas  trwania  zawodów,  będą

ubezpieczeni od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), na podstawie zawartego

porozumienia  organizatora  zawodów  z  Lubelskim  Wojewódzkim  Szkolnym  Związkiem

Sportowym.

2. Każdy organizator działający na zlecenie Urzędu Miasta Lublin będzie posiadał również

ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej (OC) organizatora imprez sportowych.

Postanowienia końcowe

1. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  upubliczniania  wyników,  imion  i  nazwisk  oraz

wizerunku  uczestników  zawodów  w  materiałach  audiowizualnych,  w  tym  zdjęciach  

i  nagraniach  wideo,  na  stronach  internetowych,  w  prasie,  radiu  i  telewizji,  a  także  ich

wykorzystywania  we  wszelkiego  rodzaju  materiałach  promujących  współzawodnictwo

szkół  oraz  Miasto  Lublin  oraz  przekazania  wyników  do  Lubelskiego  Wojewódzkiego

Szkolnego Związku Sportowego.

2. O  wszystkich  sprawach  nie  ujętych  w  niniejszym  regulaminie  oraz  regulaminach

technicznych decyduje organizator.



3. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

4. Koordynatorem współzawodnictwa z ramienia Urzędu Miasta Lublin jest p. Paweł Siepsiak

(tel. 81 466-38-12, e-mail: pawel.siepsiak@lublin.eu).

Załączniki:

1. Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego

2. Zgłoszenie na współzawodnictwo.

3. Podział szkół na rejony w grach zespołowych.     

mailto:pawel.siepsiak@lublin.eu

