REGULAMIN OGÓLNY
MAŁOPOLSKIEGO SYSTEMU WSPÓŁZAWODNICTWA
SPORTOWEGO
DZIECI I MŁODZIEŻY
SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018
Ι.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa zasady przeprowadzania zawodów sportowych dla dzieci
i młodzieży na terenie województwa małopolskiego, organizowanych przez
Szkolny Związek Sportowy.
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować
( dokonać uzupełnienia rejestracji ) przez system rejestracji szkół
www.srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi oraz zgłosić chęć
startu w poszczególnych dyscyplinach nie później niż do 30 września 2017
roku. Zgłoszenia dokonujemy za pomocą w/w systemu do poszczególnych
zawodów. Nie ma innej możliwości zgłoszenia się do zawodów.

ΙΙ.

CELE I ZADANIA
1. Zawody szkolne i międzyszkolne stanowią integralną część ogólnopolskiego
systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
2. Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w zawodach sportowych stanowi:
a) kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego
b) przeciwdziałanie postępującym zjawiskom patologii społecznej
c) popularyzowanie i upowszechnianie sportu
d) możliwości tworzenia każdemu uczniowi warunków do czynnego
uczestniczenia w różnych formach sportowania
e) możliwość intensyfikacji działalności, oceny pracy i osiągnięć szkół i klubów
sportowych współpracujących ze szkołami
3. Aktywizacja samorządów terytorialnych w organizacji czasu wolnego dzieci
i młodzieży szkolnej w formie zajęć sportowych.
4. Poszerzanie procesu szkolenia dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju
biologicznego.
5. Ocena pracy i osiągnięć szkół i klubów sportowych działających w szkołach.

ΙΙΙ.

ORGANIZATORZY
1. Ogólne kierownictwo nad całością systemu współzawodnictwa sportowego
dzieci i młodzieży zawartego w załączonym kalendarzu zawodów sprawuje
Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie .
2. Bezpośrednimi organizatorami zawodów są:
w szkole – Szkolny, Uczniowski Klub Sportowy
a)

3.

4.

5.
6.

b)
w gminie (w mieście) – Zarząd Gminny Szkolnego Związku
Sportowego,
Gminny
Organizator
Sportu
w
porozumieniu
z nauczycielami wychowania fizycznego i z samorządem lokalnym
c)
w powiecie – Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, a tam gdzie nie
został on powołany – Szkolny, Uczniowski Klub Sportowy lub jednostka
organizacyjna wytypowana przez Starostwo Powiatowe
d)
w rejonie ( półfinały wojewódzkie) – Rejonowy Organizator
Sportu wspólnie z Powiatowymi Szkolnymi Związkami Sportowymi.
e)
w województwie – Małopolski Szkolny Związek Sportowy wspólnie
z Powiatowymi Szkolnymi Związkami Sportowymi.
f)
Do finałów wojewódzkich reprezentacje zgłaszają – szkoły
poprzez SRS z porozumieniem z Powiatowymi SZS lub jednostkami
organizacyjnymi współdziałającymi z Małopolskim SZS (pkt. c) oraz
Rejonowi Organizatorami Sportu.
Na wszystkich szczeblach organizacji zawodów organizatorzy winni dążyć do
prowadzenia całorocznej działalności umożliwiającej każdemu uczniowi udział
we współzawodnictwie sportowym. Zawody sportowe winny być
przeprowadzane
w
różnych
dyscyplinach
sportowych,
zgodnie
z zainteresowaniami dzieci i młodzieży oraz zapotrzebowaniem środowiska.
Do obowiązków organizatora należy:
a) opracowanie szkolnego, gminnego, powiatowego, rejonowego kalendarza
zawodów sportowych oraz zamieszczenie go na stronie srs.szs.pl na
odpowiednich szczeblach współzawodnictwa.
b) powiadamianie zainteresowanych szkół o terminie i miejscu zawodów
sportowych poprzez SRS i inne formy komunikacji.
c) zapewnienie obsady sędziowskiej, opieki medycznej, protokołów zawodów,
przygotowanie obiektów sportowych, zabezpieczenie sprzętu sportowego
i niezbędnych przyrządów pomiarowych.
d) zorganizowanie odpowiedniej oprawy zawodów (dekoracja, uroczyste
otwarcie i zakończenie zawodów, przygotowanie nagród, zaproszenie gości
itp.)
e) po zakończeniu zawodów sportowych w ciągu 5 dni opracowanie
i ewentualne rozesłanie komunikatów końcowych do:
- zainteresowanych szkół – z zawodów gminnych
- Powiatowych SZS – z zawodów gminnych
- Rejonowych Organizatorów Sportu – z zawodów powiatowych
- obowiązkowo umieszczenie na stronie www.srs.szs.pl
- Małopolskiego SZS z zawodów powiatowych (w dyscyplinach,
w których nie przeprowadzane są eliminacje ½ woj.- i z zawodów
rejonowych tj. ½ wojewódzkich.
Z zawodów powiatowych i ½ wojewódzkich do finałów wojewódzkich
komunikaty końcowe należy przesyłać systematycznie.
Organizatorzy winni zainteresować wynikami końcowymi zawodów sportowych
także władze samorządowe i media.

UCZESTNICTWO
UWAGA!
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować
poprzez system rejestracji szkół www.srs.szs.pl zgodnie z kalendarzem
wojewódzkim do 15 września br. jednak nie później niż do 15 października
2017r.
1. W zawodach szczebla gminnego i powiatowego reprezentanci szkół startują

wg ustaleń regulaminów i kalendarzy gminnych i powiatowych.
2. W zawodach (rejonowych – tj. półfinały wojewódzkie) i w finałach
wojewódzkich prawo startu mają reprezentanci powiatów zgodnie
z ustaleniami regulaminów szczegółowych.
3. Prawo reprezentowania szkoły w roku szkolnym 2017/18 mają uczniowie,
którzy rozpoczęli naukę w tej szkole nie później niż 1 października 2017
roku.
4. O udziale drużyn – zawodników w następnym szczeblu zawodów decyduje
start w zawodach niższego szczebla.
5. We wszystkich dyscyplinach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej
szkoły (bez prawa kooptacji).
6. Wiek startujących jest określony w regulaminach szczegółowych.
7. W ramach ID prawo startu mają uczniowie z rocznika : 2005,
2006,2007, oraz 2008 pod warunkiem że jest uczniem klasy IV.
( chyba że regulamin zawodów mówi inaczej)
8. W ramach IMS prawo startu mają uczniowie z rocznika : 2002,
2003,2004,
9. W ramach Licealiady prawo startu mają uczniowie z roczników
- 1998 i młodsi,
10. W zawodach sportowych we wszystkich grupach wiekowych prawo startu ma
młodzież ucząca się w szkołach dziennych bez względu na przynależność
klubową, nie mają prawa startu słuchacze szkół wieczorowych i zaocznych.
11. W półfinałach wojewódzkich ( zawody rejonowe) i w finałach wojewódzkich

w dyscyplinach zespołowych szkoła ( Zespół Szkół – szkoły średnie ,
zawodowe) może być reprezentowana tylko przez jedną drużynę.
12. Do zawodów sportowych – drużyny, zawodnicy zgłoszeni są na imiennych
listach, wygenerowane z systemu SRS, podpisanych przez dyrekcję szkoły
i opiekuna-nauczyciela wychowania fizycznego ( w dniu zawodów). Opiekun
drużyny, zawodników, którzy awansowali do zawodów rejonowych czy
wojewódzkich mają obowiązek wcześniejszego ich zgłoszenia do tych
zawodów na obowiązujących drukach ze strony www.srs.szs.pl
w terminie wskazanym przez organizatora w formie elektronicznej.
13. Każdy uczestnik zawodów musi posiadać na zawodach ważną legitymację
szkolną oraz być zarejestrowany w systemie SRS.
14. Do zawodów sportowych dopuszczeni są uczniowie bez dodatkowych badań
lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie
w zajęciach wychowania fizycznego i wymienieni na zgłoszeniach szkoły.
15. Młodzież ma prawo startu tylko w zawodach jednej kategorii wiekowej.
Wykluczony jest start zawodnika młodszego w starszej kategorii.

16. Nauczyciele – opiekunowie młodzieży uczestniczącej w zawodach wszystkich

szczebli maja obowiązek dopilnować, aby w ceremoniach otwarcia zawodów –
młodzież brała udział w strojach sportowych. Nie stosowanie się do tego
zalecenia może spowodować nie dopuszczenie przez organizatora zespołów do
udziału w zawodach.
17. Niesportowe zachowanie się uczestników zawodów, opiekunów i osób
towarzyszących drużynom uczestniczącym w zawodach wszystkich szczebli
może być przyczyną nie dopuszczenia zespołów do dalszych rozgrywek oraz
pisemnego powiadomienia dyrekcji szkoły i organu prowadzącego szkołę.
Ze względów estetycznych młodzież startująca w zawodach systemu
współzawodnictwa musi obowiązkowo mieć koszulkę włożoną do spodenek.
18. W zawodach sportowych systemu współzawodnictwa w roku szkolnym
2016/17 obowiązują następujące roczniki:
a) Igrzyska Dzieci– 2005 i młodsi
b) Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 2002 - 2004
c) Licealiada Młodzieży – 1998 i młodsi
19. Na bezpośrednich organizatorów zawodów nakłada się obowiązek
przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji uczniów – przyjmowane będą tylko
zgłoszenia wygenerowane z systemu SRS.
20. Szkolny Związek Sportowy w województwie małopolskim organizuje wszystkie
zawody sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach upowszechnienia sportu.
W związku z tym organizatorów zawodów ( ½ woj. - rejonowych) i finałów
wojewódzkich nie obowiązuje dostosowywanie się do terminów zawodów
Okręgowych i Polskich Związków Sportowych.
21. Wprowadzamy od bieżącego roku szkolnego zawody w dyscyplinach
podstawowych, których regulaminy i przepisy zostały ujednolicone
w całej Polsce. Część tych dyscyplin kończyć się będzie Finałami
Ogólnopolskimi.
Dodatkowo
w
województwie
małopolskim
przeprowadzone zostaną zawody w najpopularniejszych, innych niż
podstawowe dyscyplinach, w których start umożliwi uatrakcyjnienie oferty
Szkolnego Związku Sportowego skierowanej do uczniów i szkół.
22. Zwracamy się z prośbą do nauczycieli wychowania fizycznego
i dyrektorów szkół o ograniczenie ilości startu uzdolnionych sportowo
uczniów, tak by umożliwić wzięcie udziału w zawodach jak największej
ilości uczniów z danej szkoły.
23. Prowadzona będzie dodatkowy ranking „umasowienia współzawodnictwa
dzieci i młodzieży na poziomie szkoły”
24. Zaleca się, żeby szkoły uczestniczące w zawodach brały w nich udział od
ich rozpoczęcia aż do uroczystego zakończenia i rozdania medali
i dyplomów.
25. Szkoła czy nauczyciel , który nie dokona elektronicznego zgłoszenia szkoły czy

uczniów do zawodów Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego
Dzieci i Młodzieży poprzez System Rejestracji Szkół na stronie www.srs.szs.pl
nie będzie dopuszczona do zawodów i nie może się znaleźć na komunikacie
końcowym.

I. PUNKTACJA W DYSCYPLINACH ZESPOŁOWYCH
W/g regulaminów poszczególnych dyscyplin sportowych.

II.

ZASADY FINANSOWANIA

1. Koszty organizacji zawodów na szczeblu gminnym i powiatowym pokrywają
Gminne, Powiatowe SZS ze środków samorządowych.

2. Koszty organizacyjne zawodów rejonowych – ½ wojewódzkich i finałów
wojewódzkich pokrywa Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie ze
środków Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu i Turystyki (poprzez
Zarząd Główny SZS).
3. Koszty organizacyjne zawodów ogólnopolskich pokrywa Małopolski SZS ze
środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i innych
źródeł finansowania.

III. NAGRODY
1. W zawodach gminnych i powiatowych nagrody przydzielane są wg ustalonych
dla tych zawodów regulaminów.
2. W półfinałach wojewódzkich za miejsca I-VI indywidualnie i drużynowo
przyznawane będą dyplomy i w miarę posiadanych możliwości finansowych za
I miejsce puchary.
3. W finałach wojewódzkich za miejsca I-III indywidualnie i drużynowo wręczane
będą dyplomy i medale, a za miejsca IV-VI dyplomy. Drużyny za miejsca I-III
otrzymują też pamiątkowe puchary.

IV.

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

1. Kalendarze
zawodów
powiatowych
i
rejonowych
–
systemów
współzawodnictwa – Powiatowe SZS i powiatowe jednostki organizacyjne
(w powiatach gdzie nie ma Szkolnego Związku Sportowego) opracowują do 25
września br. Rejonowi Organizatorzy Sportu kalendarz zawodów półfinałowych
-rejonowych przesyłają do Małopolskiego SZS do 30 września br.
2. Powiatowe SZS i inni członkowie Małopolskiego SZS winni systematycznie
opłacać składki członkowskie – przeznaczone m.in. na ubezpieczenie
uczestników zawodów w ramach WSDiM.
3. Zgłoszenia do zawodów ½ finału wojewódzkiego (rejonowych) z zawodów
powiatowych - Powiatowe Szkolne Związki Sportowe i powiatowe jednostki
organizacyjne - przesyłają na adres Rejonowych Organizatorów Sportu SZS
wg podziału na grupy ( ½ finałów wojewódzkich) :
REJON KRAKÓW MIASTO - (18 dzielnic) – Krowodrza, Nowa Huta,
Podgórze, Śródmieście
REJON WIELICKI
– powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, wielicki,
proszowicki,
REJON LIMANOWA
- powiaty: limanowski, gorlicki, nowosądecki
oraz miasto Nowy Sącz
REJON NOWOTARSKI - powiaty: nowotarski, myślenicki, suski, tatrzański
REJON CHRANOWSKI - powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki
REJON TARNOWSKI - powiaty:miasto Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski

4. Zgłoszenia do finałów wojewódzkich przesyłają organizatorom:
a) Szkoły z potwierdzeniem Powiatowych SZS i powiatowe jednostki
organizacyjne (w dyscyplinach sportowych, w których nie przeprowadzane
są zawody rejonowe-1/2 woj.) łącznie z komunikatem z zawodów
powiatowych – bezpośrednio do organizatora zawodów wojewódzkich
drogą elektroniczną.
b) Szkoły i Rejonowi Organizatorzy Sportu, po zakończeniu zawodów
½ woj.-rejonowych łącznie z komunikatem końcowym z zawodów bezpośrednio do organizatora zawodów wojewódzkich drogą elektroniczną.

5. Zgłoszenia do zawodów ½ woj.- rejonowych i finałów wojewódzkich:
a) należy przesłać w terminach podanych w kalendarzu zawodów „systemu
współzawodnictwa” i w systemie SRS drogą elektroniczną poprzez system
SRS.
b) nie przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną spowoduje niedopuszczenie
reprezentacji powiatów do startu w zawodach ½ woj.-rejonowych
i wojewódzkich.
c) Nauczyciel winien uzyskać od rodziców oświadczenie o zgodzie na udział
dziecka w zawodach, uzyskać informację o posiadaniu licencji PZS oraz
mieć zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Systemu
Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Szkolnej SZS. ( wzór
oświadczenia na stronie SRS)
6. W dyscyplinach indywidualnych – zasady awansu określone zostały
w komunikatach szczegółowych.
7. W dyscyplinach zespołowych – obowiązują następujące zasady awansu:
z zawodów powiatowych do rejonowych (1/2 woj.) i finałów wojewódzkich
(P – R - W).
8. W celu sprawnego przeprowadzenia zawodów w grach zespołowych
organizator finałów wojewódzkich dokonuje podziału drużyn na dwie grupy
ustalone na konferencji technicznej w drodze losowania,
a) w grupach zawody będą rozgrywane systemem „ każdy z każdym” po
losowaniu kolejności spotkań, a następnie drużyny w zależności od
zajętego miejsca w grupie rozgrywać będą zawody o miejsca :
- zdobywcy 3 miejsc w grupie grają o miejsce V w turnieju.
- zdobywcy 1 i 2 miejsc grać będą o miejsca I-IV, systemem „każdy
z każdym” w grupie 4 drużynowej ( z zaliczeniem wyników meczy
między drużynami z grup eliminacyjnych).
b) w przypadku zgłoszenia mniejszej ilości drużyn zawody finałowe
rozgrywane będą systemem „każdy z każdym”, o czym decydują
organizatorzy zawodów na konferencji technicznej
c) względy organizacyjne mogą zadecydować o innym systemie rozgrywek
finałowych, o czym decyduje organizator zawodów.
9. Drużyny przyjeżdżające na zawody rejonowe (1/2 f.w) i finały wojewódzkie
winny przywieźć ze sobą piłki do przeprowadzenia rozgrzewki.
10. Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie ubezpiecza od
nieszczęśliwych wypadków (NW) i od odpowiedzialności cywilnej (OC) na rok
szkolny 2017/18 :
a) uczestników zawodów „Systemu Współzawodnictwa Sportowego SZS” od
etapu powiatowego do finałów wojewódzkich w ramach struktur
organizacyjnych Związku
b) uczestników zawodów „Systemu Współzawodnictwa sportowego SZS”
w zawodach rejonowych(1/2 woj.) i finałach wojewódzkich .
c) członków sekcji sportowych klubów – SKS, UKS, MKS, które są członkami
struktur Szkolnego związku Sportowego i regularnie opłacają składki
członkowskie
11. W sprawach szczegółowych, dotyczących interpretacji regulaminów
„Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży – Szkolnego
Związku Sportowego” decyduje Komisja Sportowa przy Zarządzie
Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego. Protesty należy składać do
24 godzin po zakończonych zawodach sportowych (poprzez
organizatora zawodów) do Komisji Sportowej Małopolskiego SZS.

Protest może składać bezpośredni opiekun zespołu lub zawodników
oraz dyrekcja zainteresowanej szkoły.
12. Zakres opieki zdrowotnej nad uczniami, w tym także w aspekcie
wychowania fizycznego – reguluje obowiązujące Rozporządzenie Ministra
Zdrowia.
13. Komunikaty o miejscu oraz terminie zawodów ½ woj.- rejonowych
i finałów wojewódzkich wysyłane będą przez organizatora zawodów do
Rejonowych Organizatorów Sportu. Ponadto będą się znajdować na stronie
internetowej: www.srs.szs.pl oraz www.mszs.krakow.pl
14. Do zawodów rejonowych i finałów wojewódzkich reprezentacje szkolne
zgłaszane są przez system SRS z powiadomieniem powiatowej jednostki
organizacyjnej,
po
przeprowadzonych
zawodach
powiatowych
na
odpowiednich drukach zgłoszeń drogą elektroniczną.
15. Opiekunowie – nauczyciele wychowania fizycznego zawodników i drużyn
którzy (-re) awansowali do zawodów szczebla wyższego, winni interesować się
terminem i miejscem przeprowadzania tych zawodów oraz dopilnować
terminowego zgłoszenia do zawodów wyższej rangi.
16. Strona internetowa ( www.mszs.krakow.pl ) – jest oficjalną stroną
Małopolskiego SZS. Zawiadomienia i komunikaty umieszczone na
niej nie wymagają podpisów i uwierzytelnienia.
Wyniki zawodów umieszczone na stronie Małopolskiego SZS
w Krakowie są podstawą do naliczania pkt za udział ucznia
w etapie finałów wojewódzkich.
17. Reprezentacje
szkół
zgłaszają
się
(osobiście)
do
zawodów
lekkoatletycznych najpóźniej 1 godzinę przed wyznaczonym terminem
rozpoczęcia zawodów.
18. W zawodach lekkoatletycznych obowiązują buty z kolcami długości 6 mm.
19. Komunikaty o zawodach i z zawodów wojewódzkich nie będą przesyłane do
szkół i powiatów. Wszystkie komunikaty zamieszczane będą na stronie
internetowej Małopolskiego SZS oraz w systemie SRS.
20. Zarząd Małopolskiego SZS może podjąć decyzję o nieprzeprowadzeniu
zawodów – ½ woj.-rejonowych i finałów wojewódzkich w przypadku nie
otrzymania z MSiT oraz Urzędu Marszałkowskiego dotacji we wnioskowanej
kwocie.
21. Organizator zawodów powiatowych jest odpowiedzialny za powołanie
reprezentacji powiatu na zawody wyższego szczebla.

V. OGÓLNE ZASADY OBLICZANIA WSPÓŁZAWODNICTWA
MIĘDZYPOWIATOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/18
1. Punktacja w dyscyplinach indywidualnych prowadzona będzie dwustopniowo:
a) wg punktacji pomocniczej, zgodnie z którą za miejsca zawodniczek
i zawodników od I – XII przyznawane będą punkty wg zasady : I m – 13
pkt., II m – 11 pkt., III m – 10 pkt., IV m – 9 pkt. ... XII m – 1 pkt.
b) uzyskana w ten sposób ilość punktów da powiatowi określone miejsce
w danej dyscyplinie, następnie punktowane jak w punktacji zespołowej.

2. Punktacja zespołowa obejmować będzie drużyny uczestniczące w finałach
wojewódzkich wg. Zasady :

Im – 10 pkt, IIm – 8 pkt, IIIm – 6 pkt, IVm – 5 pkt, Vm – 4 pkt, VIm – 3 pkt.
W przypadku startu większej liczby zespołów , od miejsca VII i dalsze za udział
w finale wojewódzkim drużyny otrzymują 2 pkt ( dotyczy np. zespołów w biegach
przełajowych sztafetowych, tenisie stołowym i innych dyscyplinach sportowych
drużynowych).
Z zawodów LA nie bierze się pod uwagę sztafet rozgrywanych jako dodatkową
konkurencję: Np. sztafeta szwedzka, 4x100m Venna.
3. Zbilansowanie punktów za starty w dyscyplinach indywidualnych
i drużynowych, za udział w zawodach wojewódzkich – daje ostateczną
kolejność powiatów we współzawodnictwie między powiatowym w roku
szkolnym 2017/18
4. Od roku szkolnego 2017/2018 prowadzona jest punktacja szkół
w dyscyplinach indywidualnych i drużynowych w Igrzyskach Dzieci, Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej, i Licealiadzie. Punkty dla szkół obliczane będą zgodnie
z pkt 1, 2 i 3 współzawodnictwa.

Zarząd Małopolskiego
Szkolnego Związku Sportowego

