REGULAMIN OLIMPIADY DZIECI I MŁODZIEŻY
na rok szkolny 2017/2018
powiat legionowski

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować
przez system rejestracji szkół
srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami
wojewódzkimi nie później niż do 30 września bieżącego roku szkolnego.

UCZESTNICTWO
1) Uczestnictwo w Olimpiadzie jest dobrowolne.
2) We współzawodnictwie na równych prawach mogą brać udział szkoły publiczne
i niepubliczne.
3) W rozgrywkach na poziomie powiatowym prawo startu mają reprezentacje szkół, które
zwyciężyły w bezpośrednich zawodach międzyszkolnych w mieście, gminie. Prawo startu
bez etapu miejskiego, gminnego mają szkoły, które:
 są jedynymi szkołami swojego typu na terenie gminy;
 do zawodów gminnych zgłosiła się tylko jedna szkoła.
4) Rywalizacja odbywa się w następujących kategoriach:


Olimpiada dzieci – 13 lat i młodsi (rocznik 2005 - VI klasa SP i młodsi)



Olimpiada młodzieży - 16 lat i młodsi (rocznik 2002 -VII klasa SP oraz 2 i 3
klasy wygaszanych gimnazjów



licealiada – szkoły ponadgimnazjalne bez ograniczeń wiekowych

5) We wszystkich kategoriach zespoły składają się z uczniów jednej szkoły (dopuszcza się
zespół szkół dla szkół ponadgimnazjalnych) z wyjątkiem indywidualnych biegów
przełajowych i LA.
6) O udziale w kolejnym etapie rozgrywek decyduje start w zawodach niższego szczebla.
7) Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy w danym roku szkolnym rozpoczęli
naukę nie później niż 1 października (dot. szkół podstawowych i klas wygaszanych
gimnazjów).
8)

Uczestnicy muszą posiadać ważne legitymacje szkolne oraz winni być objęci szkolnym
ubezpieczeniem NW.

9

Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający
grupę dyspanseryjną A lub B, uczęszczający czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.
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Szczegółowe uwarunkowania startowe na poziomie powiatowym:
 nie ma ograniczeń startowych z wyjątkiem konkurencji lekkoatletycznych;
 w zawodach szkól ponadgimnazjalnych w poszczególnych dyscyplinach wyklucza
się możliwość startu czynnym zawodnikom klubowym uprawiającym daną
dyscyplinę sportu – wymagana karencja dla byłych zawodników/czek wynosi rok
wstecz;
 4 dni przed zawodami opiekun każdego zespołu musi mailem lub
telefonicznie zgłosić szkołę organizatorowi zawodów
 do zawodów nie zostanie dopuszczony zespół lub zawodnicy pod nieobecność
opiekuna wskazanego w zgłoszeniu szkoły oraz zawodnicy nie wymienieni
w zgłoszeniu szkoły i/lub nie mogący okazać swojej legitymacji szkolnej;
 bezpośredni organizator zawodów oraz sędziowie zawodów mają prawo sprawdzić
tożsamość opiekuna zespołu (na podstawie dokumentu tożsamości) oraz
zawodników (na podstawie legitymacji szkolnych).
PROGRAM Olimpiady:
1) Kategoria dzieci – 13 lat i młodsi – (rocznik 2005 i młodsi - Szkoły Podstawowe)
a. indywidualne i sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców ;
b. czwórbój LA dziewcząt i chłopców
c. pływanie dziewcząt i chłopców (sztafety + indywidualne)
d. gimnastyka dziewcząt i chłopców;
e. tenis stołowy dziewcząt i chłopców;
f. unihokej dziewcząt i chłopców;
g. mini koszykówka dziewcząt i chłopców;
h. mini piłka nożna chłopców i dziewcząt;
i. mini piłka ręczna dziewcząt i chłopców;
j. mini piłka siatkowa dziewcząt i chłopców;
k. dwa ognie – do szczebla zawodów dzielnicowych,
l. badminton drużynowy

2)Kategoria młodzieży – 16 lat i młodsi – (rocznik 2002 i młodsi – VII klasy SP
oraz 2 i 3 klasy wygaszanych gimnazjów)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

indywidualne i sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców ;
LA dziewcząt i chłopców
pływanie dziewcząt i chłopców (sztafeta + indywidualne);
dwubój nowoczesny dziewcząt i chłopców;
unihokej dziewcząt i chłopców ;
tenis stołowy dziewcząt i chłopców;
koszykówka dziewcząt i chłopców;
piłka nożna dziewcząt i chłopców;
piłka ręczna dziewcząt i chłopców;
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j.
k.
l.

piłka siatkowa dziewcząt i chłopców;
badminton drużynowy
ringo (zespół mieszany).

3)Kategoria bez ograniczeń wiekowych – szkoły ponadgimnazjalne
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

indywidualne biegi przełajowe dziewcząt (1000 i 2000 m) i chłopców (1500 i 3000 m);
koszykówka dziewcząt i chłopców;
piłka nożna chłopców;
piłka ręczna dziewcząt i chłopców;
piłka siatkowa dziewcząt i chłopców;
tenis stołowy dziewcząt i chłopców;
piłka halowa;
lekka atletyka

2) SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
 Zawody miejskie, gminne odbywają się wg terminarzy własnych z uwzględnieniem
terminów zawodów na poziomie powiatowym..
 Szczegółowy terminarz i miejsce zawodów na poziomie powiatowym Szkolny Związek
Sportowy opublikuje do końca września. Terminarz szczegółowy musi być zgodny z
terminarzem ogólnym.
 Sposób przeprowadzania zawodów miejskich, gminnych określa się w mieście, gminie.
 Każdą gminę reprezentuje w powiecie mistrz rozgrywek, a miasto Legionowo
reprezentuje mistrz i wicemistrz w kategorii dzieci i młodzieży.
3) OCENA WYNIKÓW
Prowadzona będzie klasyfikacja w każdej dyscyplinie osobno dla kategorii wieku, oraz
dziewcząt i chłopców.
Obowiązywać będą następujące punktacje:
Dla szkół:
 suma punktów za zawody powiatowe, miedzy powiatowe, finały Mazowsza i wyżej
uzyskane we wszystkich kategoriach wiekowych tj.:
 dzieci - 13 lat i młodsi (Szkoły Podstawowe);
 młodzież - 16 lat i młodsi (VII klasy SP oraz 2 i 3 klasy wygaszanych gimnazjów);
 bez ograniczeń wiekowych (Szkoły Ponadgimnazjalne);
Zasady naliczania punktów:.


gry zespołowe w tym unihokej i tenis stołowy:

I

m-ce

16 pkt.

II

m-ce

14 pkt.
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III

m-ce

12 pkt.

IV

m-ce

10 pkt.

V

m-ce

8 pkt.

VI

m-ce

7 pkt.

VII-VIII

m-ce

6 pkt.

IX-XII

m-ce

4 pkt.

XIII-XVIII

m-ce

2 pkt.

 pozostałe dyscypliny:
I

m-ce

16 pkt.

II

m-ce

14 pkt.

III

m-ce

12 pkt.

IV

m-ce

10 pkt.

V

m-ce

9 pkt.

VI

m-ce

8 pkt.

VII

m-ce

7 pkt.

VIII

m-ce

6 pkt.

IX

m-ce

5 pkt.

X-XII

m-ce

4 pkt.

XIII-XIV

m-ce

3 pkt.

XV-XVI

m-ce

2 pkt.

za udział

1 pkt.

4) NAGRODY
Za zawody otrzymują:



szkoły za miejsca I-III - puchary;
szkoły za I-VI - dyplomy
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zawodnicy za miejsca I-VI – dyplomy

5) TERMIN ZAWODÓW
 w szkołach - cały rok szkolny
 zawody miejskie, gminne
wg terminarzy własnych z uwzględnieniem terminów
zawodów powiatowych;
 powiatowe wg kalendarza opracowywanego na każdy kolejny rok
6)




FINANSOWANIE
zawody szkolne finansowane są przez szkoły;
zawody miejski, gminne są finansowane przez miasto, gminę;
zawody na poziomie powiatowym, międzypowiatowym – koszty pokrywane są ze środków
Starostwa oraz Szkolnego Związku Sportowego Warszawy i Województwa Mazowieckiego.

7) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach szczegółowych dotyczących interpretacji postanowień regulaminu lub w sprawach
nim nie objętych decydują bezpośredni organizatorzy poszczególnych szczebli rozgrywkowych.
Nie będą rozpatrywane protesty wynikające z pracy sędziów.

Obowiązuje generalna zasada i wiara w uczciwość uczestników i organizatorów.
UWAGA – czas oczekiwania na drużynę – 15 minut od planowanej godziny rozpoczęcia meczu.

Po tym czasie – walkower.
Prawo dokonywania zmian regulaminowych w formie aneksów przysługuje
wyłącznie Szkolnemu Związkowi Sportowemu Warszawy i Województwa
Mazowieckiego .
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