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ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

REGULAMIN OGÓLNY
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Międzyszkolne zawody sportowe stanowią integralną część systemu Współzawodnictwa Sportowego
Szkół dzieci i młodzieży.
1.2 Zawody organizowane są w trzech kategoriach wiekowych.
W skład Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół wchodzą następujące dyscypliny sportowe:

IGRZYSKA DZIECI (dla uczniów ur. w roku 2009 i młodszych) – ID
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

Koszykówka
Piłka siatkowa
Piłka ręczna
Piłka nożna
Unihokej
Lekkoatletyka:
6.1 Czwórbój lekkoatletyczny
6.2 Sztafetowe biegi przełajowe
6.3 Drużynowe biegi przełajowe
6.4 Festiwal Sztafet*
Tenis stołowy
Badminton
Szachy
Narciarstwo biegowe
Koszykówka 3x3 rocznik 2010 i młodsi
Rugby TAG*

Dyscypliny dodatkowe w województwie pomorskim:

1. Dwa ognie

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (dla uczniów ur. w latach 2007 – 2008) – IMS
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

Koszykówka
Piłka siatkowa
Piłka ręczna
Piłka nożna
Unihokej
Lekkoatletyka
6.1 Sztafetowe Biegi Przełajowe
6.2 Drużynowe Biegi przełajowe
6.3 Festiwal Sztafet*
Tenis stołowy
Badminton
Szachy
Narciarstwo biegowe
Siatkówka plażowa
Koszykówka 3x3 rocznik 2008
Rugby TAG*
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Dyscypliny dodatkowe w województwie pomorskim: 1. Indywidualna Lekkoatletyka

LICEALIADA ( uczniowie dziennych szkół średnich ur. w roku 2002 i młodsi)
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

Koszykówka
Piłka siatkowa
Piłka ręczna
Piłka nożna
Unihokej
Lekkoatletyka:
6.1 Sztafetowe biegi przełajowe
6.2 Drużynowe biegi przełajowe
6.3 Festiwal Sztafet*
Tenis stołowy
Badminton
Szachy
Siatkówka plażowa
Koszykówka 3x3 rocznik 2005 i młodsi
Rugby TAG*

* Rozgrywane przy zwiększonych środkach finansowych.

Dyscypliny dodatkowe w województwie pomorskim:

1. Indywidualna Lekkoatletyka
2. Halowa piłka nożna
Oprócz dyscyplin Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Szkół Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku na
poszczególnych etapach rozgrywek organizuje także zawody w innych dyscyplinach, jako dyscypliny dodatkowe w
województwie pomorskim.
1.3 Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.
W sprawach nie ujętych w regulaminie stosuje się przepisy Polskich Związków Sportowych
1.4 Zasady awansu do poszczególnych etapów zawodów ustalają ich organizatorzy.
1.5 Prawo interpretacji oraz prawo dokonywania zmian regulaminowych przysługuje wyłącznie Zarządowi
Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku.

Objaśnienia dotyczące rejestracji w SRS w roku szkolnym 2021/2022:
1. Szkoły już zarejestrowane i będące w systemie SRS zgłaszają swój akces do wybranego rodzaju współzawodnictwa w
roku szkolnym 2021/2022 - nie później niż do 30 września 2021r.
Po aktualizacji danych szkoły - profil szkoły staje się aktywny na rok szkolny 2021/2022
2. Szkoły nowo zgłaszane postępują wg instrukcji dotyczące rejestracji do srs.szs.pl
3. Instrukcja dla szkół dostępna jest na portalu: srs.szs.pl

2 SZCZEBLE ZAWODÓW
2.1

2.2

2.3
2.4

Szkolne Igrzyska Sportowe - przeprowadzane przez nauczycieli wychowania fizycznego, SKS-y, Uczniowskie
Kluby Sportowe w dowolnych dyscyplinach sportu, zgodnie z tradycją i warunkami szkoły, jako system
całorocznej działalności umożliwiający udział we współzawodnictwie każdemu uczniowi.
Gminne i powiatowe - przeprowadzane przez właściwe instancje Szkolnego Związku Sportowego jako system
całorocznych zawodów międzyszkolnych dla ogółu młodzieży oraz imprez sportowych o mistrzostwo
miasta/gminy i powiatu, uwzględniającym popularne w danym środowisku dyscypliny.
Eliminacje-półfinały wojewódzkie i finały wojewódzkie - przeprowadzane według programu i zasad
zawartego w Ogólnopolskim Kalendarzu Imprez oraz Wojewódzkim Kalendarzu Imprez.
Ogólnopolskie – w wybranych dyscyplinach podstawowych, gospodarz zawodów zaakceptowany przez
Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego.
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RAMOWY TERMINARZ SZKOLNYCH IMPREZ SPORTOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
IGRZYSKA DZIECI (roczniki 2009 i młodsi)
Lp.

1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
8
9
10
11
11

Zawody półfinałowe (strefa)

Dyscyplina

Koszykówka
Piłka siatkowa
Piłka ręczna
Piłka nożna
Unihokej
Lekkoatletyka:
Czwórbój Lekkoatletyczny
Sztafetowe biegi przełajowe
Drużynowe biegi przełajowe
Festiwal Sztafet*
Tenis stołowy
Badminton
Szachy
Narciarstwo biegowe
Koszykówka 3x3 (rocznik 2010 i młodsi)
Rugby TAG*

Finał wojewódzki

od IX.2021 do V.2022
od IX.2021 do V.2022
od IX.2021 do V.2022
od IX.2021 do VI.2022
od IX.2021 do XII.2021
od IV.2022 do VI.2022
od IX.2021 do X.2021
od III.2022 do V.2022
od IX.2021 do V.2022
od IX.2021 do V.2022
od IX.2021 do XII.2022
od IX.2021 do XII.2021
od XII.2021 do III.2022
od IX.2021 do VI.2022
od IX.2021 do VI.2022

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (roczniki 2007- 2008)

Lp.

Dyscyplina

Zawody półfinałowe (strefa)

Finał wojewódzki

1

Koszykówka

od IX.2021 do V.2022

2

Piłka siatkowa

od IX.2021 do V.2022

3

Piłka ręczna

od IX.2021 do V.2022

4

Piłka nożna

od IX.2021 do VI.2022

5
6

Unihokej
Lekkoatletyka:

od IX.2021 do XII.2021

6.1

Sztafetowe biegi przełajowe

od IX.2021 do X.2021

6.2

Drużynowe biegi przełajowe

od III.2022 do V.2022

6.3

Festiwal Sztafet*

od IX.2021 do V.2022

7

Tenis stołowy

od IX.2021 do V.2022

8
9
10
11

Badminton
Szachy
Narciarstwo biegowe
Siatkówka plażowa

od IX.2021 do XII.2021
od IX.2021 do XII.2021
od XII.2021 do III.2022
od IV.2022 do VI.2022

12

Koszykówka 3x3

od IX.2021 do VI.2022

* Rozgrywane przy zwiększonych środkach finansowych

L I C E A L I A D A (uczniowie dziennych szkół ponadpodstawowych roczniki 2002 i młodsi)
Lp.

1
2
3

Dyscyplina

Zawody półfinałowe (strefa)

Koszykówka
Piłka siatkowa
Piłka ręczna

Finał wojewódzki

od IX.2021 do V.2022
od IX.2021 do V.2022
od IX.2021 do V.2022
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4
5
6
6.1

Piłka nożna
Unihokej
Lekkoatletyka:
Sztafetowe biegi przełajowe

od IX.2021 do VI.2022
od IX.2021 do II.2022

6.2
6.3
7
8
9
10
11

Drużynowe biegi przełajowe
Festiwal Sztafet
Tenis stołowy
Badminton
Szachy
Siatkówka plażowa
Koszykówka 3x3* (rocznik 2005 i młodsi)

od III.2022 do V.2022
od IX.2021 do V.2022
od IX.2021 do V.2022
od IX.2020 do XII.2020
od IX.2020 do XII.2020
od IV.2022 do VI.2022
od IX.2021 do VI.2022

od IX.2021 do X.2021

3 CELE I ZADANIA
3.3 Aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowiące
kontynuację programów wychowania fizycznego i zdrowotnego
3.4 Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach
rekreacyjno-sportowych oraz w imprezach sportowych.
3.5 Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach aktywności sportowej.
3.6 Aktywizacja samorządów terytorialnych do organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej w formie zajęć
sportowych.
3.7 Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży.
3.8 Ocena pracy i osiągnięć szkół oraz Szkolnych Klubów Sportowych realizujących program upowszechniania
kultury fizycznej.
3.9 Docieranie do dzieci i młodzieży ze wszystkich miejscowości, również tych niewielkich i zachęcenie
uczestników/czek do osiągania dobrych wyników sprawności fizycznej w sporcie.
3.10 Udział we współzawodnictwie sportowym pozwoli uczniom zrealizować się sportowo w swojej szkole, podczas
zawodów szczebla miasta, gminy, powiatu, półfinału wojewódzkiego oraz tym najlepszym na poziomie
wojewódzkim i krajowym.

4 ORGANIZATORZY
4.1
4.2

Nadzór nad całością systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej objętego niniejszym
Kalendarzem sprawuje Szkolny Związek Sportowy.
Na poszczególnych szczeblach zawodów bezpośrednimi organizatorami imprez są:
•
•
•
•
•
•

w szkole - nauczyciel wychowania fizycznego, Szkolny Klub Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy;
w gminie/mieście -Zarząd Gminy SZS /Gminny Organizator Imprez Sportowych w porozumieniu z
samorządem gminnym;
w powiecie -Powiatowy SZS /Powiatowy Organizator Imprez Sportowych w porozumieniu ze Starostwem
Powiatowym;
w półfinale wojewódzkim - Powiatowy SZS w partnerstwie z Wojewódzkim SZS,
w województwie - Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy;
finały krajowe - Zarząd Główny SZS wskazuje i upoważnia wybrany Wojewódzki SZS, który ubiega się o
organizację finału ogólnopolskiego w danej dyscyplinie.

4.3 Do obowiązków organizatora, gospodarza zawodów należy:
•
•
•
•

opracowanie terminarzy imprez i szczegółowych regulaminów imprez sportowych na swoim terenie;
powiadamianie zainteresowanych szkół o terminie i miejscu zawodów;
zabezpieczenie obsady sędziowskiej, technicznej i medycznej;
za terminowe i technicznie poprawne przeprowadzenie imprezy;
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zorganizowanie promocji zawodów (dekoracja, uroczyste otwarcie, zaproszenie władz samorządowych,
wręczenie nagród, zakończenie imprezy);
w pracach organizacyjnych szczególną uwagę należy zwrócić na warunki bezpieczeństwa;
w ciągu 3 dni opracowanie i rozesłanie komunikatów końcowych do zainteresowanych szkół, do WSZS, władz
terenowych, środków masowego przekazu. Wpisanie klasyfikacji szkół z danych zawodów do SRS.

Szkolny Związek Sportowy sugeruje, by na wszystkich zawodach szkolnych funkcje sędziowskie i pomocnicze pełnili
Młodzieżowi Organizatorzy Sportu i Młodzieżowi Sędziowie Sportowi. Funkcje sędziowskie w zawodach
Międzyszkolnych pełnią osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje: sędziowie związków sportowych i nauczyciele
wychowania fizycznego.
W przypadku niemożliwości zapewnienia sędziego z odpowiednimi kwalifikacjami zawody na zmianę prowadzą
nauczyciele, opiekunowie zespołów.
Gospodarz zawodów musi zadbać o bezpieczne przechowanie dokumentów otrzymanych od nauczyciela, trenera
zespołu szkolnego, biorącego udział w imprezie sportowej SZS. Druki zgłoszeń z SRS należy natychmiast po weryfikacji
umieścić w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla osób trzecich (RODO). Po zawodach gospodarz imprezy
przechowuje druki do końca roku szkolnego w miejscu zamkniętym np. szafce z kluczem.

5 ZGŁOSZENIA
W roku szkolnym 2021/2022 szkoły, które zamierzają przystąpić do współzawodnictwa sportowego szkół zobowiązane
są do 30.09.2021r. zgłosić chęć uczestnictwa w zawodach wchodzących w skład Kalendarza Imprez SZS poprzez stronę
internetową: srs.szs.pl na koncie indywidualnym szkoły w SRS.
•
•

Po zalogowaniu na konto szkoły w SRS (login i hasło bez zmian) należy zapoznać się i wyrazić zgodę na zapisy
przetwarzania danych osobowych, zgodnie z RODO.
Szkoły już zarejestrowane i mające konto w systemie SRS, zgłaszają swój akces do jednego, wybranego rodzaju
współzawodnictwa (należy zaznaczyć jeden wybrany poziom rozgrywek):
- Igrzyska Dzieci (roczniki 2009 i młodsi)
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej (roczniki 2007 - 2008)
- Licealiada (uczniowie dziennych szkół ponadpodstawowych rocznik 2002 i młodsi).

•

Należy wybrać (zaznaczyć) dyscypliny, w których szkoła planuje wziąć udział w roku szkolnym 2021/2022, wpisać
aktualną liczbę uczniów w szkole, wpisać potrzebne dane nauczycieli wychowania fizycznego.

•

Po aktualizacji i akceptacji danych szkoły - profil szkoły staje się aktywny na rok szkolny 2021/2022.

•

Szkoły nowo zgłaszane postępują wg instrukcji dotyczącej rejestracji w SRS na stronie www.srs.szs.pl
Po zalogowaniu na zaktualizowane konto SRS, nauczyciel wpisuje podstawowe dane reprezentantów szkoły,
przypisując uczniom dyscypliny, w których biorą udział. Usuwa z konta szkoły absolwentów. Konta dla uczniów
nauczyciele mogą założyć w dowolnym czasie roku szkolnego.
• Na każde zawody należy zgłosić uczniów (w określonym terminie ) w SRS, zapisując ich do danego etapu rozgrywek.
• Przed zawodami nauczyciel generuje zgłoszenie szkoły do zawodów. Po podpisaniu przez dyrektora szkoły i
nauczyciela wychowania fizycznego, należy je obowiązkowo dostarczyć gospodarzowi zawodów wraz z aktualnymi
legitymacjami szkolnymi zawodników podczas weryfikacji na imprezie sportowej.
• Ważne! Uczniowie, którzy posiadają licencję w danej dyscyplinie sportu, nadaną przez okręgowy związek, powinni
mieć taki zapis na koncie w SRS.
Zgłoszenie dyscyplin sportowych w SRS i udział we współzawodnictwie sportowym szkół obowiązuje od szczebla
gminnego.
•

Uwaga!
Obowiązuje wszystkich administratorów SRS -„bramka” zapisów do zawodów ma być zamknięta:
- do zawodów szczebla powiatowego i półfinału wojewódzkiego 3 dni przed terminem zawodów,
- do zawodów szczebla finału wojewódzkiego – 5 dni przed zawodami.
O udziale w kolejnym etapie decyduje start w zawodach niższego szczebla.
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6 UCZESTNICTWO
6.1 Szkoły przystępujące do współzawodnictwa są zobowiązane zarejestrować się poprzez system rejestracji szkół
srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2021 roku.
6.2 Udział szkół w zawodach sportowych organizowanych przez WSZS w Gdańsku jest dobrowolny.
6.3 We wszystkich dyscyplinach zespół składa się z uczniów jednej szkoły. Uczeń może w ciągu roku szkolnego
reprezentować szkołę tylko w jednej kategorii rozgrywek: ID, IMS, Licealiada.
6.4 Wiek startujących określają regulaminy poszczególnych dyscyplin:
Igrzyska Dzieci
- dla uczniów ur. w latach 2009 i młodszych
Igrzyska Młodzieży Szkolnej - dla uczniów ur. w latach 2007 - 2008
Licealiada
- dla uczniów ur. w latach 2002 i młodszych.
6.5 Zasady wprowadzania ucznia młodszego, rocznika 2009 do kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej:
Decyzją i Uchwałą Nr 2/ 2021 Zarządu WSZS w Gdańsku z dnia 06.09.2020, wprowadzamy możliwość zapisywania do
zawodów w Systemie SRS- u na poziomie Igrzysk Młodzieży Szkolnej ucznia klasy VII rocznik 2009 w roku szkolnym
2021/2022. Zamiana kategorii musi być odpowiednio uzasadniona.
Zainteresowani nauczyciele wychowania fizycznego wysyłają prośbę do WSZS w Gdańsku (na formularzu WSZS) z
podpisem dyrektora szkoły, o pozwolenie przypisania ucznia lub uczniów klasy VII rocznika 2009 do konta w systemie
SRS Igrzysk Młodzieży Szkolnej z rocznikiem 2008 (w SRS nie ma innej możliwości).
Szkoła otrzyma niezwłocznie odpowiedź. W przypadku pozytywnej, nauczyciel może zapisać ucznia na koncie SRS z
rocznikiem 2008. Biuro WSZS w Gdańsku wpisuje ucznia do rejestru, udostępnionego na stronie www.wszs.pomorze.pl
.
Uczeń przypisany zostaje do starszej grupy wiekowej z rocznikiem 2008 na cały rok szkolny 2021/2022 i nie ma
prawa startu w tym roku szkolnym w Igrzyskach Dzieci.
W przypadku zmiany kategorii uczestnika w trakcie roku szkolnego, karą za złamanie procedur będzie dyskwalifikacja
szkoły w klasyfikacji punktowej szkół.
W rubryce „INFORMACJE DODATKOWE” na koncie ucznia w SRS nauczyciel obowiązkowo wpisuje treść:.
„Uczeń klasy VII, data urodzenia .. .. . 2009. Nr w Rejestrze WSZS w Gdańsku …………………….”.
Uczeń z rocznika 2009, który wystartuje w wojewódzkim systemie Współzawodnictwa
Sportowego Szkół w razie awansu do finału krajowego nie będzie mógł brać w nim udziału.
6.6 W zawodach prawo startu mają dzieci i młodzież, ucząca się w szkołach dziennych bez względu na przynależność
klubową. W zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy prawa startu nie mają słuchacze szkół
pomaturalnych, zaocznych i wieczorowych wszystkich typów, nawet, jeżeli wchodzą one w skład zespołów szkół.
6.7 Szkolny Związek Sportowy dopuszcza do udziału w rywalizacji sportowej ucznia, którego rodzice/prawni opiekunowie
wyrazili zgodę na:
1. udział w zawodach,
2. przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań SZS,
3. wykorzystanie wizerunku ucznia/zawodnika w celu promocji zadań statutowych Związku oraz udokumentowania
zawodów organizowanych przez Związek.
Brak w/w zgód skutkował będzie niedopuszczeniem ucznia do zawodów sportowych.
Zgody udzielane i przechowywane są z wykorzystaniem funkcjonalności działającego on-line Systemu Rejestracji
Szkół (adres: www.srs.szs.pl).
6.8 Do uczestnictwa w zawodach obowiązuje zgłoszenie imienne uczniów danej szkoły z podpisem opiekuna oraz
dyrektora szkoły, wygenerowane przez System Rejestracji Szkół - srs.szs.pl
6.9 Każdy uczeń biorący udział w zawodach Współzawodnictwa Sportowego Szkół Szkolnego Związku Sportowego musi
posiadać ważną, podpisaną legitymację szkolną.
6.10 Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A, As
lub B i Bk, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.
6.11 W dyscyplinach zespołowych, każda szkoła może wystawić tylko jedną drużynę.
6.12 Zawodników, uczestników imprez sportowych SZS obowiązują: odpowiedni strój i obuwie sportowe.
6.13 W zawodach wojewódzkich prawo startu mają reprezentacje wg ustaleń regulaminów szczegółowych.
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7 ZASADY FINANSOWANIA IMPREZ SPORTOWYCH PRZEZ WSZS W GDAŃSKU
7.1 Koszty organizacji zawodów na szczeblu gmin i powiatów pokrywają gminne/powiatowe Szkolne Związki Sportowe ze
środków samorządów lokalnych wg ustalonych przez siebie stawek.
7.2 Koszty zawodów półfinałowych i finałów wojewódzkich pokrywa Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku
ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Urzędu Marszałkowskiego i sponsorów.
7.3 ZASADY FINANSOWANIA FINAŁÓW WOJEWÓDZKICH
Kwoty za obsługę zawodów ( sędziowska, techniczna, medyczna i wynajem obiektów) oraz ilości sędziów danych
zawodów do uzgodnienia przez Gospodarza zawodów z Biurem WSZS w Gdańsku.
Wyżywienie na zawodach finałowych (gry zespołowe) do 7 zł brutto, pozostałe dyscypliny do uzgodnienia, według
możliwości finansowania przez Biuro WSZS w Gdańsku.
Na każdych zawodach finału wojewódzkiego gospodarz zawodów musi zapewnić zawodnikom wodę, 1,20 zł za1 butelkę
dla każdego zawodnika.
Rozliczenie kosztów najpóźniej 7 dni po odbytym finale wojewódzkim.
7.4 ZASADY FINANSOWANIA PÓŁFINAŁÓW WOJEWÓDZKICH
Zawody półfinałowe od września 2021 r. dofinansujemy wg zasad:
Gry zespołowe IGRZYSKA DZIECI, IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ : 1 mecz –stawka 40 zł brutto
Gry zespołowe LICEALIADA : 1 mecz – wartość 50 zł brutto, w przypadku siatkówki plażowej, unihokeja:
1 mecz – stawka 40 zł brutto
Małe gry: tenis stołowy, badminton, szachy: dla dziewcząt i chłopców 1 mecz – stawka 30 zł brutto
Ustalona kwota dofinansowania przez WSZS w Gdańsku dla gospodarza danych zawodów półfinałowych liczona jest wg
ilości meczy oraz stawki za mecz i może być przeznaczona na: delegacje sędziowskie, opiekę medyczną lub na wynajem
obiektu sportowego.
Sędziowie na delegacji sędziowskiej określają ilość sędziowanych meczy, z których wynika kwota do wypłaty
wynagrodzenia.
1 sędzia nie może wystawić delegacji na kwotę powyżej 200 zł. za 1 dzień zawodów.
Rozliczenie najpóźniej 7 dni po odbytym półfinale wojewódzkim.
Skany dokumentów ( nie zdjęcia), wypełnione i podpisane należy wysłać do Biura WSZS w Gdańsku na adres mailowy
biuro@wszs.pomorze.pl
W mailu prosimy opisać jakich zawodów dotyczą rozliczenia oraz jak rozliczono zawody (dokumenty).
Biuro WSZS w Gdańsku zastrzega, że obowiązujące zasady rozliczenia mogą się zmienić w roku 2022. Uzależnione to
będzie od wysokości otrzymanej dotacji na Program Współzawodnictwa Sportowego Szkół.
7.5. Koszty udziału w zawodach na szczeblu ogólnopolskim pokrywają zainteresowane szkoły.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1.
8.2.
8.3.

Niniejszy Kalendarz Imprez określa regulaminy dyscyplin i zawodów wchodzących w skład ogólnopolskiego oraz
wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół.
Zawodnik, który nie ma aktualnego ubezpieczenia nie może brać udziału w zawodach szczebla półfinału i finału
wojewódzkiego.
Na szczeblu półfinału obowiązuje system gry każdy z każdym.
W finałach wojewódzkich w grach zespołowych startuje 6 zespołów. Nie obowiązuje rozstawianie zespołów.
W celu sprawnego przeprowadzenia zawodów w grach zespołowych, organizator finałów wojewódzkich dokonuje
podziału drużyn na 2 grupy, ustalone na odprawie technicznej w drodze losowania.
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8.4

W grupach zawody są rozgrywane systemem ’’każdy z każdym’’, kolejność spotkań wg klucza gier, a
następnie drużyny w zależności od zajętego miejsca w grupie rozgrywają mecze o miejsca:
- zdobywcy 3 miejsc w grupie grają o V miejsce w turnieju
- zdobywcy 2 miejsc w grupie grają o III miejsce w turnieju
- zdobywcy 1 miejsc w grupie grają o I miejsce w turnieju

8.5

W przypadku zgłoszenia mniejszej ilości drużyn zawody finałowe rozgrywane są systemem ’’każdy z każdym’’, o
czym decyduje organizator zawodów na odprawie technicznej.
Zawody szczebla półfinału wojewódzkiego (gry zespołowe) i powiatu (bez rozgrywek półfinałowych) mają się
odbywać nie wcześniej niż 3 tygodnie i nie później niż 1 tydzień przed terminem finału wojewódzkiego.
Zespół, który awansował do półfinału wojewódzkiego, a nie może wziąć w nim udziału, powinien powiadomić
zespół z 2 miejsca o tym fakcie, celem umożliwienia mu startu w zawodach,
Zespół, który awansował do finału wojewódzkiego, a nie może wziąć w nim udziału, powinien niezwłocznie
powiadomić Biuro WSZS w Gdańsku, aby w ich miejsce zagrała drużyna, która zajęła II miejsce w półfinale
wojewódzkim z tej samej strefy rozgrywkowej.
Jeżeli szkoła nie zgłosi nieobecności na finałach wojewódzkich przed zawodami i nie usprawiedliwi nieobecności
lub nieobecność będzie nieuzasadniona, to w tej dyscyplinie w rozgrywkach przyszłorocznych straci prawo startu
w zawodach półfinałowych i finałowych. Od nałożonej kary przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej
Zarządu WSZS w Gdańsku w terminie 7 dni od jej nałożenia.
Zawodnik ukarany czerwoną kartką za niesportowe zachowanie (nie dotyczy przy gradacji kar w grach
zespołowych) nie bierze udziału w rozgrywkach do końca turnieju.
Jeżeli w trakcie roku szkolnego, ze względu na ogłoszenie stanu nadzwyczajnego (stanu wyjątkowego lub
stanu klęski żywiołowej), zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i działania innych sił wyższych oraz
związanych z tym ograniczeń, w tym ograniczenia bezpośrednich kontaktów, nie będzie możliwe dalsze
realizowanie imprez w ramach kalendarza SZS, może dokonać w tym przypadku zmian regulaminowych.

8.6
8.7
8.8

8.9

8.10
8.11

9. Bardzo ważne informacje regulaminowe dotyczące rozgrywek w systemie Współzawodnictwa
Sportowego Szkół :
•

Komunikaty organizacyjne finałów województwa pomorskiego oraz komunikaty końcowe są do pobrania na
stronie WSZS w Gdańsku www.wszs.pomorze.pl Link do komunikatu organizacyjnego znajduje się również w
na stronie SRS https://srs.szs.pl w „dodatkowych informacjach” danych zawodów finałowych, do których
zapisuje się uprawniona awansem szkoła.
Biuro WSZS w Gdańsku nie wysyła komunikatu organizacyjnego do szkoły, która uzyskała awans.
Potwierdzeniem udziału uprawnionej szkoły w zawodach finału wojewódzkiego jest wpis w SRS oraz w
niektórych dyscyplinach dodatkowe zgłoszenie, co jest regulowane poprzez regulaminy szczegółowe zawarte
w komunikatach organizacyjnych poszczególnych imprez.
.

•

Udział w rozgrywkach w systemie Współzawodnictwa Sportowego Szkół mogą brać tylko te szkoły, które wyrażą
zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczniów w SRS, w celu organizacji zawodów sportowych w ramach
współzawodnictwa sportowego Szkolnego Związku Sportowego.

•

Uczestnicy Współzawodnictwa Sportowego Szkół mają OBOWIĄZEK !!! rejestracji szkoły i uczniów do zawodów
na wszystkich szczeblach rozgrywek poprzez System Rejestracji Szkół (SRS).
Brak takiego zgłoszenia spowoduje, że reprezentacja szkoły, która nie będzie takiego zgłoszenia posiadała, nie
będzie uwzględniona w klasyfikacji zawodów.

•

Szkoły, które zakwalifikują się do dalszych etapów rozgrywek zobowiązane są do kontaktu z ich organizatorem
celem uzgodnienia terminu, nie czekając na powiadomienie. Organizatorzy zawodów są umieszczeni w
terminarzach imprez sportowych gminnych i powiatowych oraz w Kalendarzu Imprez na stronie WSZS w Gdańsku
(półfinały i finały wojewódzkie).
Ostateczny termin dostarczenia rozliczeń z półfinałów i finałów wojewódzkich upływa 7 dni po rozegraniu
zawodów. Po tym terminie rozliczenia nie będą przyjmowane.

•
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•

Gospodarz zawodów ma obowiązek sporządzenia Komunikatu końcowego z imprez powiatowych, półfinałów i
finałów wojewódzkich. Komunikaty muszą zostać przesłane w formie elektronicznej niezwłocznie po zawodach do
Biura WSZS w Gdańsku (druki na stronie www.wszs.pomorze.pl w folderze DOKUMENTY, informacje, regulaminy)
na adres mailowy biuro@wszs.pomorze.pl

•

Administrator SRS danego szczebla ma obowiązek wpisania wyników klasyfikacji szkół z każdych zawodów do
systemu SRS. Opóźnienie w wysłaniu komunikatów może spowodować, że punkty do współzawodnictwa
sportowego szkół nie będą uwzględniane.

•

W systemie Współzawodnictwa Sportowego Szkół obowiązują ujednolicone regulaminy i przepisy zawodów w
dyscyplinach podstawowych realizowanych w całym kraju. Większość tych dyscyplin kończy się finałami
ogólnopolskimi. Dodatkowo na szczeblu wojewódzkim organizowane i przeprowadzane są zawody w
najpopularniejszych, innych niż podstawowe, dyscyplinach, w których start umożliwi uatrakcyjnienie oferty
Szkolnego Związku Sportowego skierowanej do uczniów i szkół na terenie województwa. Oferta WSZS w Gdańsku
może być wzbogacona o wyzwania, konkursy i współzawodnictwo online dla uczniów.

•

Strona internetowa www.wszs.pomorze.pl jest oficjalną stroną Wojewódzkiego Szkolnego Związku
Sportowego w Gdańsku. Komunikaty i zawiadomienia umieszczone na niej nie wymagają podpisów i
uwierzytelnienia.

•

Wszystkie dyscypliny, które są rozgrywane w naszym województwie w systemie Współzawodnictwa Sportowego
Szkół, będą punktowane przy minimum 8 powiatach biorących udział w Systemie, niezależnie od tego, czy jest to
dyscyplina podstawowa, czy dodatkowa.

•

Szkolny Związek Sportowy zwraca się z prośbą do nauczycieli wychowania fizycznego i dyrektorów szkół o
ograniczenie ilości startów poszczególnych uczniów, tak by umożliwić wzięcie udziału w zawodach jak największej
ilości uczniów z danej szkoły.

•

Zaleca się, żeby szkoły uczestniczące w zawodach wszystkich szczebli brały w nich udział od ich rozpoczęcia aż do
uroczystego zakończenia i rozdania medali i dyplomów.

•

Biuro WSZS w Gdańsku nie wystawia zaświadczeń potwierdzających zajęte miejsca w imprezach wojewódzkich.
Zainteresowani powinni ubiegać się o zaświadczenie poświadczające wynik sportowy danego ucznia od nauczyciela
wychowania fizycznego tego ucznia. Dokument poświadcza dyrektor szkoły swoim podpisem i pieczątką. Szkoła
wystawia dokument w oparciu o opublikowany na stronie WSZS w Gdańsku Komunikat końcowy danego finału
wojewódzkiego oraz uzyskany dyplom za odbyte zawody.

REGULAMIN DODATKOWYCH STARTÓW SZKÓŁ W FINAŁACH WOJEWÓDZKICH
w finale wojewódzkim Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiadzie w dyscyplinach:
1.
2.
3.

Sztafetowe biegi przełajowe
Drużynowe biegi przełajowe
Czwórbój LA

Prawo dodatkowego startu mają zespoły:
• zwycięzcy zawodów powiatowych oraz dodatkowo drugi zespół z miasta Gdańska,
• w przypadku rezygnacji finalisty danego powiatu, zespół, który zajął II miejsce,
• zespół gospodarza zawodów, o ile w finale powiatowym nie zajął I miejsca,
• Prawo startu w finałach wojewódzkich mają zespoły, które zajęły miejsca od I – III w finale krajowym.
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10. ZASADY OBLICZANIA PUNKTACJI WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ W
WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM
➢ W każdej dyscyplinie w finałach wojewódzkich do ustalenia kolejności klasyfikacji szkół
przyznaje się punkty główne wg zasady:
• 1m – 31 pkt, 2m – 29 pkt, 3m – 27 pkt, 4m – 25 pkt, 5m – 24 pkt, 6m – 23 pkt, itd…
➢
•
•
•
•

W półfinałach wojewódzkich ( gry zespołowe) przydziela się punkty :
1m – awans do Finału Wojewódzkiego lub 18 pkt
2m – 18 pkt,
3m – 16 pkt,
4m – 14 pkt.

➢
•
•
•
•
•

W zawodach powiatowych ( gry zespołowe):
1m – awans do półfinału wojewódzkiego lub 11 pkt
2m – 11 pkt,
3m – 10 pkt,
4m – 9 pkt, itd….
12m – 1 pkt.

➢ W zawodach powiatowych ( Sztafetowe Biegi Przełajowe, Drużynowe Biegi Przełajowe i
4- bój LA, Festiwal sztafet ): 1m –awans, 2m –8pkt, 3m – 7pkt, 4m – 6 pkt, 5m – 5 pkt, 6m
– 4 pkt, 7m – 3 pkt, 8m – 2 pkt, 9m i następne miejsca - po 1 pkt.
➢ W dyscyplinach indywidualnych za poszczególne konkurencje przyznaje się punkty
pomocnicze
wg
zasad:
1m –9 pkt, 2m – 7 pkt, 3m –6pkt, 4m – 5pkt, 5m –4pkt, 6m – 3pkt, 7m – 2 pkt, 8m – 1pkt.
➢ Wieloboje, sztafety, deble – przyznaje się punkty wg zasady:
1m –18pkt, 2m – 14pkt, 3m –12pkt, 4m –10pkt, 5m –8pkt, 6m –6pkt, 7m 4pkt, 8m – 2 pkt.
➢ W drużynowych biegach przełajowych przyznaje się punkty pomocnicze wg. regulaminu
dyscypliny.
Wojewódzka punktacja Współzawodnictwa Sportowego Szkół dotyczy:
•
•
•

Wojewódzkie Igrzyska Dzieci – roczniki 2009 i młodsi - od szczebla powiatu;
Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Roczniki 2007 – 2008 – od szczebla powiatu;
Wojewódzkiej Licealiady – szkoły dzienne ponadpodstawowe, rocznik 2002 i młodsi – od
szczebla półfinału wojewódzkiego.

O kolejności miejsc szkół w danej dyscyplinie decyduje suma punktów pomocniczych. Po dodaniu
punktów pomocniczych szkole przydzielone zostają odpowiednie punkty główne, w danej
dyscyplinie.
13
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PODZIAŁ WOJEWÓDZTWA NA STREFY PÓŁFINAŁOWE

Strefa I
Słupsk m.
powiat słupski
powiat bytowski
powiat człuchowski

Strefa II
powiat chojnicki
powiat kościerski
powiat starogardzki
powiat gdański

Strefa IV
Gdańsk m.

Strefa V
powiat kartuski
powiat wejherowski
powiat pucki
powiat lęborski

14

Strefa III
powiat kwidzyński
powiat sztumski
powiat malborski
powiat nowodworski

Strefa VI
powiat tczewski
Sopot
Gdynia
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TERMINARZ ZAWODÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
I.
LP

Nazwa zawodów

Gminne/
miejskie

IGRZYSKA DZIECI
Półfinał
wojewódzki

Powiatowe

Półfinał
Termin

GOSPODARZ

1-2

3-4

5

Festiwal Sztafet
dziewcząt i chłopców
Sztafetowe biegi
przełajowe
dziewcząt i chłopców

Szachy drużynowe

do 05.10.21

do 06.10.21

Badminton
6-7

do 13.10.21
dziewcząt i chłopców

8

Koszykówka 3x3
dziewcząt

do 20.10.21

Koszykówka 3x3
chłopców

do 20.10.21

10

Unihokej dziewcząt

do 29.10.21

11

Unihokej chłopców

do 29.10.21

9

Tenis stołowy
1213
1415

16

do 15.11.21
dziewcząt i chłopców
Narciarstwo biegowe
dziewcząt i chłopców

Dwa ognie dziewcząt

Finał
wojewódzki
GOSPODARZ

Finał
wojewódzki
Termin

NIE

…..……

NIE

--------

Gdynia

12.10.2021

do 13.10.21

Kwidzyn

20.10.2021

1. strefa
2. Pruszcz Gdański
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. strefa
6. strefa
1. Człuchów
2. Starogard Gd.
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. Puck
6. Tczew
1. Człuchów
2. Pruszcz Gdański
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. Wejherowo
6. Sopot
1. Człuchów
2. Pruszcz Gdański
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. Wejherowo
6. Sopot
1. strefa
2. Pruszcz Gdański
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. strefa
6. strefa
1. strefa
2. Pruszcz Gdański
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. strefa
6. strefa
1. Człuchów
2. Konarzyny
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. Kartuzy
6. strefa

do 15.02.22

NIE

do 09.02.22

1. strefa
2. Czersk
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. strefa
6. strefa

15

do 20.10.21

27.10.2021

do 28.10.21

Wejherowo

08.11.2021

do 28.10.21

Wejherowo

08.11.2021

do 10.11.21

18.11.2021

do 10.11.21

19.11.2021

do 22.11.20

………

do 16.02.22

Miechucino

29.11.2021

Kartuzy

22.02.2022

23.02.2022
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1. strefa
2. Czersk
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. Wejherowo
6. strefa
1. strefa
2. Pruszcz Gdański
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. Kartuzy
6. strefa
1. strefa
2. Pruszcz Gdański
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. Kartuzy
6. strefa
1. Ustka
2. Czersk
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. Kartuzy
6. Tczew
1. Ustka
2. Czersk
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. Lębork
6. Tczew

17

Dwa ognie chłopców

do 10.02.22

18

Piłka siatkowa 4-ki
dziewcząt

do 17.02.22

Piłka siatkowa 4-ki
chłopców

do 18.02.22

20

Piłka ręczna dziewcząt

do 25.02.22

21

Piłka ręczna chłopców

do 25.02.22

2223

Drużynowe biegi
przełajowe
dziewcząt i chłopców

do 05.04.22

NIE
1. strefa
2. strefa
3. strefa
4. Gdańsk
5. strefa
6. strefa
1. Człuchów
2. Pruszcz Gdański
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. Wejherowo
6. Sopot
1. Człuchów
2. Pruszcz Gdański
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. Wejherowo
6. Sopot

19

do 17.02.22

24.02.2022

do 24.02.22

03.03.2022

do 25.02.22

04.03.2022

do 04.03.22

10.03.2022

do 04.03.22

11.03.2022

……..

12.04.2022

24

Rugby TAG

25

Koszykówka dziewcząt

do 23.03.22

26

Koszykówka chłopców

do 23.03.22

2728

Czwórbój
lekkoatletyczny
dziewcząt i chłopców

do 11.05.22

NIE

do 22.05.22

1. strefa
2. Pruszcz Gdański
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. Lębork
6. Gdynia

do 30.05.22

06.06.2022

do 22.05.22

1. strefa
2. Starogard Gd.
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. Lębork
6. Gdynia

do 30.05.22

07.06.2022

29

30

Piłka nożna dziewcząt

Piłka nożna chłopców

16

(16 maj)

do 30.03.22

07.04.2022

do 30.03.22

08.04.2022

……….

Chojnice

19.05.2022
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TERMINARZ ZAWODÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
II.
LP

Nazwa zawodów

1-2

Festiwal sztafet
dziewcząt i chłopców

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Gminne/
miejskie

Półfinał
wojewódzki

Powiatowe

Półfinał
Termin

GOSPODARZ

Finał
wojewódzki
Termin

--------

Gdynia

12.10.2021

do 13.10.21

Kwidzyn

20.10.2021

do 19.10.21

Gniew

26.10.2021

do 15.11.21

Prabuty

22.11.2021

do 16.11.21

Prabuty

23.11.2021

do 23.11.21

Miechucino

30.11.2021

do 28.10.21

Wejherowo

08.11.2021

do 28.10.21

Wejherowo

08.11.2021

Kartuzy

22.02.2022

GOSPODARZ

Finał
wojewódzki

NIE
--------

3-4

5

Sztafetowe biegi
przełajowe
dziewcząt i chłopców

Szachy drużynowe

do 05.10.21

do 06.10.21

Badminton
6-7

do 12.10.21
dziewcząt i chłopców

8

9

Unihokej dziewcząt

Unihokej chłopców

do 08.11.21

do 09.11.21

Tenis stołowy
1011

do 16.11.21
dziewcząt i chłopców

1. strefa
2. strefa
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. strefa
6. strefa
1. Człuchów
2. Nowy Klincz
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. Puck
6. Tczew
1. strefa
2. Pruszcz Gdański
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. Wejherowo
6. strefa
1. strefa
2. Pruszcz Gdański
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. Wejherowo
6. strefa
1. Człuchów
2. Konarzyny
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. Kartuzy
6. strefa
1. Człuchów
2. Pruszcz Gdański
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. Wejherowo
6. Sopot
1. Człuchów
2. Pruszcz Gdański
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. Wejherowo
6. Sopot

12

Koszykówka 3x3
dziewcząt

13

Koszykówka 3x3
chłopców

do 20.10.21

Narciarstwo biegowe
dziewcząt i chłopców

do 15.02.22

NIE

do 14.03.22

1. Ustka
2. Nowa Karczma
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. Wejherowo
6. Tczew

14
15

16

Piłka ręczna dziewcząt

do 20.10.21

NIE

17

………..

do 21.03.22

29.03.2022
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17

Piłka ręczna chłopców

do 15.03.22

18

Koszykówka dziewcząt

do 07.03.22
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1. Ustka
2. Czersk
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. Lębork
6. Tczew
1. Człuchów
2. Pruszcz Gdański
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. Wejherowo
6. Sopot

do 22.03.22

30.03.2022

do 14.03.22

22.03.2022

do 15.03.22

23.03.2022

19

Koszykówka chłopców

do 08.03.22

1. Człuchów
2. Pruszcz Gdański
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. Wejherowo
6. Sopot

20
21

Drużynowe biegi
przełajowe
dziewcząt i chłopców

do 05.04.22

NIE

do 06.04.22

1. Człuchów
2. Starogard Gd.
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. Kartuzy
6. strefa

do 13.04.22

25.04.2022

do 06.04.22

1. Człuchów
2. Starogard Gd.
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. Wejherowo
6. strefa

do 13.04.22

26.04.2022

do 26.04.22

1. strefa
2. Starogard Gd.
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. Wejherowo
6. Gdynia

do 05.05.22

12.05.2022

1. strefa
2. Starogard Gd.
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. Lębork
6. Gdynia

do 06.05.22

13.05.2022

22

23

24

Piłka siatkowa
dziewcząt

Piłka siatkowa
chłopców

Piłka nożna dziewcząt

25

Piłka nożna chłopców

do 26.04.22

26
27

Indywidualna
lekkoatletyka dziewcząt
i chłopców

do 13.05.22

Siatkówka plażowa
28
29

do 30.05.22
dziewcząt i chłopców

NIE
1. Człuchów
2. Starogard Gd.
3. Kwidzyn
4. Gdańsk
5. Puck
6. Gdynia

18

……….

12.04.2022

……….

do 06.06.22

24.05.2022

Gdynia

13.06.2022
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TERMINARZ ZAWODÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
III.
LP

Nazwa zawodów

1-2

Festiwal sztafet
dziewcząt i chłopców

Gminne/
miejskie

LICEALIADA
Powiatowe

Półfinał
wojewódzki

Półfinał
Termin

GOSPODARZ

do 22.09.21

NIE

Finał
wojewódzki
GOSPODARZ

……..

Finał
wojewódzki
Termin

Chojnice
29.09.2021

3-4

5

Sztafetowe biegi
przełajowe
dziewcząt i chłopców

Szachy drużynowe

do 06.10.21

NIE

do 06.10.21

Badminton
6-7

do 14.10.21
dziewcząt i chłopców

8

Futsal dziewcząt

do 21.10.21

9

Futsal chłopców

do 22.10.21

10

Unihokej dziewcząt

do 29.10.21

11

Unihokej chłopców

do 29.10.21

1213

Tenis stołowy
do 10.11.21
dziewcząt i chłopców

14

15

Koszykówka 3x3
dziewcząt

do 17.11.21

Koszykówka 3x3
chłopców

do 17.11.21

19

1. strefa
2. strefa
3. strefa
4. Gdańsk
5. strefa
6. strefa
1. Człuchów
2. Starogard Gd.
3. strefa
4. Gdańsk
5. Wejherowo
6. strefa
1. strefa
2. strefa
3. strefa
4. Gdańsk
5. strefa
6. strefa
1. strefa
2. strefa
3. strefa
4. Gdańsk
5. strefa
6. strefa
1. strefa
2. Starogard Gd.
3. strefa
4. Gdańsk
5. Wejherowo
6. strefa
1. strefa
2. strefa
3. strefa
4. Gdańsk
5. Wejherowo
6. strefa
1. Człuchów
2. Starogard Gd.
3. strefa
4. Gdańsk
5. Kartuzy
6. strefa
1. Człuchów
2. Starogard Gd.
3. strefa
4. Gdańsk
5. Wejherowo
6. Sopot
1. Człuchów
2. Starogard Gd.
3. strefa
4. Gdańsk
5. Wejherowo
6. Sopot

--------

Gdynia

12.10.2021

do 13.10.21

20.10.2021

do 21.10.21

28.10.2021

do 28.10.21

04.11.2021

do 29.10.21

05.11.2021

do 05.11.21

Wejherowo

15.11.2021

do 05.11.21

Wejherowo

16.11.2021

do 17.11.21

Kartuzy

25.11.2021

do 25.11.21

02.12.2021

do 25.11.21

02.12.2021
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16

Piłka ręczna dziewcząt

do 24.11.21

17

Piłka ręczna chłopców

do 24.11.21

18

Koszykówka dziewcząt

do 03.03.22

19

Koszykówka chłopców

do 04.03.22

20

Piłka siatkowa
dziewcząt

do 21.03.22

Piłka siatkowa
chłopców

do 22.03.22

21

2223

Drużynowe biegi
przełajowe
dziewcząt i chłopców

do 05.04.22

1. strefa
2. strefa
3. strefa
4. Gdańsk
5. Wejherowo
6. Tczew
1. strefa
2. strefa
3. strefa
4. Gdańsk
5. Wejherowo
6. Tczew
1. Człuchów
2. Pruszcz Gdański
3. strefa
4. Gdańsk
5. Lębork
6. Sopot
1. Człuchów
2. Starogard Gd.
3. strefa
4. Gdańsk
5. Lębork
6. Sopot
1. Człuchów
2. Kościerzyna
3. strefa
4. Gdańsk
5. Kartuzy
6. strefa
1. Człuchów
2. Starogard Gd.
3. strefa
4. Gdańsk
5. Wejherowo
6. strefa

NIE
1. strefa
2. Chojnice
3. strefa
4. Gdańsk
5. Lębork
6. Gdynia
1. strefa
2. Starogard Gd.
3. strefa
4. Gdańsk
5. Lębork
6. Gdynia/ Tczew

24

Piłka nożna dziewcząt

do 07.04.22

25

Piłka nożna chłopców

do 08.04.22

2627

Indywidualna
lekkoatletyka
dziewcząt i chłopców

do 18.05.22

NIE

do 30.05.22

1. Człuchów
2. Starogard Gd.
3. strefa
4. Gdańsk
5. Puck
6. Gdynia

2829

Siatkówka plażowa
dziewcząt i chłopców

do 01.12.21

08.12.2021

do 01.12.21

09.12.2021

do 10.03.22

17.03.2022

do 11.03.22

18.03.2022

do 28.03.22

04.04.2022

do 29.03.22

05.04.2022

……….

12.04.2022

do 14.04.22

21.04.2022

do 15.04.22

22.04.2022

……….

do 06.06.22

26.05.2022

Gdynia

14.06.2022

Uwaga! Podane wyżej terminy mogą ulec zmianie w ciągu roku szkolnego. Bieżące informacje dotyczące zawodów znajdą
Państwo na naszej stronie internetowej www.wszs.pomorze.pl w dziale DOKUMENTY, INFORMACJE, REGULAMINY lub pod
numerem tel. 601 348 843 Urszula Górska.
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Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. (poz. 736) :
Dz. U. 2013 poz. 1248 z dnia 28 października 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1
z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zwanych dalej
„świadczeniami gwarantowanymi”;
2) poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej
„ustawą”.
§ 2. Świadczenia gwarantowane obejmują:
1) świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2) świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
3) świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
4) świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania;
5) świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
6) transport sanitarny.
§ 3.1. Wykaz świadczeń gwarantowanych, o których mowa w:
1) § 2 pkt 1, oraz warunki ich realizacji są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) § 2 pkt 2, oraz warunki ich realizacji są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) § 2 pkt 3, oraz warunki ich realizacji są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) § 2 pkt 4, oraz warunki ich realizacji są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5) § 2 pkt 5, oraz warunki ich realizacji są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
3.2. Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem
metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.
§ 4. 1. W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy
nieodpłatnie:
1) badania diagnostyczne, określone w części IV załącznika nr 1 do rozporządzenia;
2) leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.
3. Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy jest
finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:
1) chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
2) chorób nowotworowych,
3) chorób oczu,
4) chorób przemiany materii,
5) chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
1

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w
sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227,poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i
Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92,,poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr
118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178,poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165,
poz. 1116, Nr 182, poz. 1228,Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr
81,poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171,poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr
232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154, 879 i 983.
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6) chorób skóry i tkanki podskórnej,
7) chorób układu krążenia,
8) chorób układu moczowo-płciowego,
9) chorób układu nerwowego,
10) chorób układu oddechowego,
11) chorób układu ruchu,
12) chorób układu trawiennego,
13) chorób układu wydzielania wewnętrznego,
14) chorób zakaźnych i pasożytniczych,
15) urazów i zatruć,
16) wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych
– gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że
świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy
korzystaniu ze środków
transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
§ 5. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2014 r.
2. Do świadczeń gwarantowanych, udzielanych przed dniem 1 stycznia 2014 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

3

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych

z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139 i Nr 211, poz. 1642 oraz z 2010 r. Nr 208,
poz. 1376), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
(Dz. U. Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766).
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Komunikat Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego
w sprawie dopuszczenia uczniów do zawodów szkolnych
Podstawę niniejszych ustaleń stanowią:
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2013 poz. 1248 z dnia 28 października 2013 r). W cz. III niniejszego Rozporządzenia...
„Warunki realizacji porad patronażowych oraz badań bilansowych, w tym badań przesiewowych” ustala się, że
profilaktyczne badanie lekarskie (bilans zdrowia) obejmuje m in. „podsumowanie badania, z określeniem .... „kwalifikacji
do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego”. Profilaktyczne badanie lekarskie wykonuje się u dzieci
w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole oraz u uczniów klas III szkół podstawowych, klas I gimnazjum i klas I
szkół ponadgimnazjalnych.
2. Publikacja „Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza w opiece zdrowotnej nad uczniami. Instytut Matki i
Dziecka; Warszawa 2002 (wydana ze środków Ministerstwa Zdrowia) zawierająca wytyczne dla lekarzy sprawujących opiekę
lekarską nad młodzieżą szkolną. (Opracowanie A. Oblacińska, B. Woynarowska,). W publikacji tej szczegółowo omówiono
kwestie
orzekania
o
zdolności
ucznia
do
wychowania
fizycznego
i
sportu
szkolnego.
W załączniku do niniejszego komunikatu zamieszczamy istotny dla omawianego zagadnienia fragment tej
publikacji „Rodzaje grup na zajęciach wychowania fizycznego i charakterystyka uczniów w tych grupach”.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia.
Ustala się co następuje:
1. Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychowania fizycznego (bez ograniczeń, lub z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez
lekarza podczas profilaktycznych badań lekarskich), jest równoznaczne z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych,
szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym w zakresie ustalonym przez lekarza kwalifikującego ucznia do odpowiedniej
grupy.
2. Pod pojęciem „sport szkolny” rozumie się wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi,
sprawdziany, zawody itp.), których program (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny z
realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. z późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia
2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z dnia
26 sierpnia 2009 r.) oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego i zatwierdzanym przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki systemem zawodów w sporcie szkolnym, w tym w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży
Szkolnej i Licealiad.
3. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest imienna lista uczniów sporządzona i potwierdzona przez
dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną. Podstawowym źródłem informacji w tym zakresie i podstawą
do sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest aktualna dokumentacja o badaniach profilaktycznych, z
adnotacją o kwalifikacji ucznia do określonej grupy. Dane te znajdują się w dokumentacji medycznej pielęgniarki lub higienistki
szkolnej, sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania fizycznego współpracował
z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego sportu szkolnego i w razie potrzeby
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im swoje uwagi
i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów.
Zgodnie z opracowanymi w 2003 r. w Instytucie Matki i Dziecka (ze środków Ministerstwa Zdrowia) standardami w
profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną jest ona zobowiązana
do: „Przekazywania informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz współpracy z
nauczycielami wychowania fizycznego w tym:
a) Przekazywanie (po zakończeniu profilaktycznych badań lekarskich), nauczycielom wychowania fizycznego (wf) informacji o
kwalifikacji lekarskiej uczniów do grupy na zajęciach wf oraz zaleceń lekarskich dotyczących udziału w tych zajęciach.
b) Dokonywanie, w pierwszym miesiącu każdego roku szkolnego, we współpracy z nauczycielami wf, analizy kwalifikacji
uczniów do grupy na zajęciach wf, odnotowanie symbolu tej grupy w liście klasowej.
c) Dokumentowanie w Karcie zdrowia ucznia długotrwałych (1 miesiąc i dłużej) oraz częstych, krótszych zwolnień z zajęć wf.
Ustalenie z nauczycielem wf zasad postępowania w stosunku do tych uczniów, na podstawie opinii lekarza.
http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0007/6379/Standardy-w-profilaktycznej-opiece-zdrowotnej-nad-uczniamis.pdf
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4. W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza każdorazowo badań przed kolejnymi zawodami
i potwierdzenia tego faktu na zbiorowej liście jak też aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu
medycyny sportowej. Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
5./Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r w
sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 r.ż. oraz zawodników pomiędzy
21 a 23 r. ż. (Dz. U 20011 nr 88, poz. 500). Rozporządzenie to dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu.
6./ Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych dla młodzieży szkolnej organizowanych między innymi dla Szkolnych
i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one
wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu.
Załącznik do komunikatu ZG SZS
(fragment w/w publikacji Instytutu Matki i Dziecka autorstwa A. Oblacińskiej i B. Woynarowskiej)
Rodzaje grup na zajęciach wychowania fizycznego i charakterystyka uczniów tych grupach:
Grupa/podgrupa
___________________
Symbol nazwa

Charakterystyka uczniów

A Zdolni do wf bez
ograniczeń
___________________
As Uprawiający sport w
szkole lub poza szkołą

Uczniowie
1. Bez odchyleń w stanie zdrowia i rozwoju;
2. Z niektórymi odchyleniami w stanie
zdrowia, gdy ich rodzaj i stopień nie stanowią
przeciwwskazań do udziału w zajęciach wf, nie
wymagają ograniczeń, zajęć dodatkowych lub
specjalnej uwagi ze strony nauczyciela wf

B Zdolni do wf z
ograniczeniami i/lub
wymagający specjalnej
uwagi nauczyciela wf

Uczniowie z odchyleniami w stanie zdrowia i
rozwoju, którzy wymagają :
1. Pewnych ograniczeń w zakresie obowiązujących
zajęć, prowadzonych w niekorzystnych warunkach
2. Specjalnej uwagi nauczyciela wf,
indywidualnego traktowania np. ze względu na
większe ryzyko urazu;
3. Aktywnego udziału nauczyciela wf w
wyrównywaniu korekcji lub leczeniu niektórych
zaburzeń

Bk Zdolni do wf z
ograniczeniem,
wymagający
dodatkowych zajęć
ruchowych korekcyjnych

Uczniowie, którzy ze względu na stan zdrowia
wymagają dodatkowych zajęć ruchowych, w tym
także korekcyjnych

C. Niezdolni do zajęć wf

Uczniowie, których stan zdrowia uniemożliwia
czasowo lub długotrwale udział w zajęciach wf

C1 Niezdolni do wf
uczestniczący w
zajęciach rehabilitacyjnych

Uczniowie uczestniczący w zajęciach
rehabilitacyjnych lub w innej formie terapii
ruchowej poza szkolą

Udział w zawodach sportowych i
sprawdzianach

Bez ograniczeń

Ewentualne ograniczenia ustalane
indywidualnie w zależności od stanu
zdrowia

j.w.

Niezdolni do udziału w
zawodach
j.w

Ewentualne zmiany i uaktualnienia dotyczące powyższych kwestii będą zamieszczane na stronie internetowej www.szs.pl
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IGRZYSKA DZIECI
2021/2022
OGÓLNOPOLSKI SYSTEM ZAWODÓW DLA UCZNIÓW ur. w 2009 i młodszych
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz zasadami szczegółowymi zawartymi w
kalendarzach wojewódzkich.
W sprawach przepisów dyscyplin nie ujętych w regulaminie stosuje się przepisy Polskich Związków Sportowych.

REGULAMINY SZCZEGÓŁOWE
1. KOSZYKÓWKA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie
z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

I.

Uczestnictwo
1. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2009 i młodsi.
2. Zespół liczy 10 -12 zawodników/zawodniczek.
3. Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać się
z własnymi piłkami.
II. Przepisy gry
1. Czas gry w turnieju: 4 x 6 minut,
2. piłka: rozmiar „5”.
3. KOSZE NISKIE- na gminnym i powiatowym poziomie rozgrywek, do ustalenia miedzy zainteresowanymi:
- mecze powinny być rozgrywane na koszach zawieszonych na wysokości 260 cm,
- odległość linii rzutów wolnych od tablicy wynosi 4 m. (linia przerywana koła od strony kosza),
- nie wyznacza się linii rzutów za 3 pkt.
4. KOSZE WYSOKIE - obowiązują na półfinałach i finałach wojewódzkich
- mecze powinny być rozgrywane na koszach zawieszonych na wysokości 305 cm.
- wyznacza się linię rzutów za 3 pkt.
Zespół I i II kwartę gra innymi piątkami. Zawodnicy biorący udział w I kwarcie nie mogą grać w II kwarcie.
W III i IV kwarcie obowiązuje dowolność zmian. W przypadku, gdy zespół liczy 11 lub 12 zawodników zawodnicy ci
są odpowiednio zawodnikami pierwszej i ew. drugiej piątki, mogą zostać zmienieni w pierwszej i drugiej kwarcie
za dowolnego zawodnika występującego w tej kwarcie
Gdy zespół składa się z 10 zawodników, w przypadku kontuzji lub wykluczenia zawodnika (I lub II kwarta), zespół
kończy grać kwartę w składzie 3-4 osobowym.
Obowiązuje:
a. obrona “każdy swego” (zakaz gry obroną strefową),
b. przepis dotyczący błędu „połowy” (powrót piłki na pole obrony),
c. przepis dotyczący błędu 3 sekund,
d. przepis dotyczący błędu 5 sekund.
e. w przypadku remisu zarządza się 3 minutowe dogrywki,
f. w wypadku nieprzestrzegania przepisu „krycia każdy swego” i po zwróceniu uwagi trenerowi, odgwizdywany
jest faul techniczny B (faul ławki). Karą jest rzut wolny, a po nim piłka zostaje przyznana jest drużynie, która
wykonywała rzut.
g. o przewinieniach technicznych dla zawodników i trenerów decyduje sędzia zgodnie z przepisami PZKosz.
h. za przewinienie dokonane na zawodniku rzucającym celnie do kosza przyznaje się dodatkowy rzut.
III. Punktacja
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów.
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O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. większa liczba zdobytych punktów
2. jeżeli dwie lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej grupie, to o
kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli liczba punktów w meczach
pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według poniższych zasad, w następującej
kolejności:
a. decyduje różnica koszy pomiędzy zdobytymi a straconymi w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
b. decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
c. decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w turnieju.
d. decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w turnieju.
Jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze
losowania.
Jeżeli jedna lub więcej drużyn zostaje sklasyfikowanych na którymkolwiek etapie zasad podanych powyżej, to
procedury z punktu 2 stosuje się ponownie w stosunku do pozostałych niesklasyfikowanych drużyn.

2. PIŁKA SIATKOWA – CZWÓRKI
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z
kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

I. Uczestnictwo:
1. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2009 i młodsi.
2. W skład zespołu wchodzi 8-10 zawodniczek/zawodników (w całym turnieju). W przypadku mniejszej niż 8
zawodników w zespole, zespół nie będzie dopuszczony do zawodów.
3. Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać się z
własnymi piłkami.
II. Przepisy gry:
- wymiary boiska: 14 m x 7 m, na boisku nie wyznacza się linii ataku,
- wysokość siatki: dziewczęta 215 cm , chłopcy 224 cm
- obowiązuje rozmiar piłki nr 4 (MOLTEN lub MIKASA)
➢

SYSREM GRY
- w skład zespołu wchodzi 8+2 rezerwowych zawodników (w całym turnieju),
- mecz rozgrywany jest w formie dwóch setów do 25 punktów przy zachowaniu przy zachowaniu różnicy 2 punktów
przewagi jednego z zespołów,
- w przypadku remisu rozgrywany jest 3 set do 15 przy zachowaniu różnicy 2 punktów,
- każdy zespół ma prawo do wykorzystania na żądanie 2 przerw (30 s) w każdym secie,
- w pierwszym secie gra 4 zawodników/czek + wyznaczony do tej czwórki 1 rezerwowy,
- w drugim secie pozostałych 4 zawodników/czek, +ew. 1 rezerwowy,
- w trzecim secie, rozgrywanym w przypadku remisu w setach, gra dowolna czwórka, wyznaczona z dziesiątki,
- skład CZWÓREK ustalony i zapisywany jest przez trenera /opiekuna zespołu przed rozpoczęciem turnieju i nie może być
zmieniony przez cały turniej ( kartę z ustalonym składem zawodników przechowuje sędzia, który sprawdza skład „4”
przed każdym meczem).,
- sędziom zalecana jest rozsądna tolerancja czystości odbić przez zawodników.

➢ ZAGRYWKA
- Obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki, nie ma błędu ustawienia.
- piłka musi być uderzona dłonią lub dowolną częścią ręki po podrzuceniu jej w górę lub upuszczeniu w dół z
jednej lub obydwu dłoni,
- dozwolone jest tylko jedno podrzucenie lub upuszczenie piłki. Dopuszczalne jest kozłowanie piłki oraz przekładanie jej
z ręki do ręki,
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- w momencie uderzenia piłki przy zagrywce lub w momencie odbicia się przy zagrywce z wyskoku, zagrywający nie
może dotykać boiska (łącznie z linią końcową) oraz podłoża na zewnątrz strefy zagrywki,
- po uderzeniu piłki zawodnik może opaść również poza strefę zagrywki lub na boisko,
- zawodnik zagrywający nie wykonuje akcji w bloku i ataku z piłką powyżej górnej taśmy z żadnego miejscu na boisku,
- kolejność zagrywania określona jest przez ustawienie początkowe zespołu, zapisane na kartce i kontrolowane przez
sędziego. Jeśli zespół przyjmujący piłkę z zagrywki zdobywa prawo do wykonywania zagrywki, zawodnicy dokonują
rotacji zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
- w momencie uderzenia piłki przez zagrywającego, każdy z pozostałych zawodników musi znajdować się na własnym
boisku.
➢

BŁĄD ROTACJI
Błąd kolejności zagrywania powstaje, gdy zagrywka, nie jest wykonana zgodnie z ustawieniem początkowym
zespołu. Prowadzi to do następujących konsekwencji:
1) zespół przeciwny zdobywa punkt i prawo do zagrywki,
2) porządek rotacji zawodników jest korygowany.

➢

BŁĘDY ZWIĄZANE Z USTAWIENIEM
Zawodnik który wykonał zagrywkę znajduje się na pozycji zagrywającego do czasu zmiany rotacji. Zawodnik
na pozycji zagrywającego ma ograniczenia w grze związane z zakazem blokowania oraz w grze i atakowania z
wyskoku. Zawodnik ten podczas ustawienia do przyjęcia zagrywki traktowany jest jako zawodnik II linii.
Pozostali zawodnicy traktowani są jako zawodnicy I linii i powinni zajmować swoje pozycje zgodnie z rotacją.

➢ ZMIANY
W każdym secie dozwolona jest tylko jedna podwójna zmiana tzn. można wymienić jednego z zawodników,
który może wrócić w trakcie seta na swoje miejsce (druga zmiana dokonana).
Zawodnik rezerwowy może wejść na boisko tylko jeden raz w secie na miejsce zawodnika z ustawienia
początkowego i może być zmieniony tylko przez tego samego zawodnika, za którego wszedł.
IV. Punktacja
1. Przyznawane punkty:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje - 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za walkower - 0 punktów.
2. O kolejności zespołów decydują kolejno:
a. większa suma zdobytych punktów,
b. jeżeli dwie drużyny uzyskają taką samą liczbę punktów o kolejności miejsc decyduje bezpośrednie
spotkanie pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
c. jeżeli trzy lub więcej drużyn uzyska taką samą liczbę punktów należy utworzyć małą tabelę pomiędzy
zainteresowanymi zespołami i o kolejności miejsce decyduje:
- większa suma zdobytych punktów,
- lepszy (wyższy) stosunek setów wygranych do przegranych,
- lepszy (wyższy) stosunek małych punktów, zdobytych do straconych,
- jeśli pomiędzy 2 drużynami nie wyłoniono zwycięzcy to decyduje bezpośrednie spotkanie,
- jeśli pomiędzy 3 lub więcej drużynami nie wyłoniono zwycięzcy to decydują kolejno sety, małe punkty
z dużej tabeli,
- jeśli w/w warunki nie pozwoliły na wyłonienie zwycięzcy o kolejności decyduje losowanie pomiędzy
zainteresowanymi zespołami.
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3. PIŁKA RĘCZNA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami
wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

I. Uczestnictwo
1. Drużynę stanowią uczennice/ uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2009 i młodsi.
2. Zespół liczy maksymalnie 14 zawodniczek /zawodników.
3. Gospodarz zawodów ma obowiązek zapewnić: piłki do gry, znaczniki dla zespołów. Na rozgrzewkę drużyny powinny
zgłaszać się z własnymi piłkami.
II. Przepisy gry
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie określone w regulaminie –
zgodnie z przepisami ZPRP.
Należy grać na boisku o wymiarach długość od 32 do 40 m i szerokość od 16 do 20 m.
Na boisku może znajdować się łącznie z bramkarzem 7 zawodników,
Piłka: obowiązuje piłka rozmiar 1 (50-52 cm) -dziewczęta i chłopcy.
Czas gry 2 x 12 minut z 5min przerwą.
Dowolny system ustawienia obrony podczas całego meczu.
Zmiany zawodników możliwe są w dowolnym momencie meczu, a nie tylko wtedy, gdy drużyna zmieniająca
zawodnika jest w posiadaniu piłki.
Czas wykluczenia zawodnika 1 min.
Obowiązuje kategoryczny zakaz używania środków klejących piłkę.
Drużyna ma prawo wziąć 1-minutowy czas w każdej połowie meczu.
Rzuty karne: W przypadku uzyskania remisu w meczu, zarządza się rzuty karne, które wykonuje 5 ustalonych przez
trenera zawodników. W przypadku kolejnego remisu zawodnicy wykonują rzuty karne do skutku.

V. Punktacja
1.

Za wyniki osiągnięte w poszczególnych zawodach przyznaje się:
• 3 pkt. – za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry
• 2 pkt. - za zwycięstwo po rzutach karnych,
• 1 pkt. - za porażkę po rzutach karnych,
• 0 pkt. - za porażkę w regulaminowym czasie gry.
2. O kolejności drużyn w trakcie rozgrywek decydują kolejno:
a) większa liczba zdobytych punktów;
b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
- większa liczba punktów zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
- większa dodatnia różnica bramek z meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
- większa liczba zdobytych bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
- większa dodatnia (mniejsza ujemna) różnica bramek ze wszystkich meczów;
- większa liczba zdobytych bramek we wszystkich meczach;
- losowanie.
3. W meczach kończących się w podstawowym czasie gry remisem wynik zawodów zalicza się do tabeli (rzuty karne
po regulaminowym czasie gry służą jedynie wyłonieniu zwycięzcy i nie są zaliczane do wyniku meczu oraz statystyk
indywidualnych).
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4. PIŁKA NOŻNA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z
kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

I. Uczestnictwo
1. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2009 i młodsi, oddzielne zawody dla dziewcząt i
chłopców.
2. Zespół liczy maksymalnie 12 zawodniczek /zawodników (w całym turnieju).
3. Gospodarz zawodów ma obowiązek zapewnić: piłki do gry, znaczniki dla zespołów. Na rozgrzewkę drużyny powinny
zgłaszać się z własnymi piłkami.
II. Przepisy gry
Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie określone w regulaminie –
zgodnie z przepisami PZPN.
1. Zespół składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz,
2. Zawody powinny być rozgrywane na boisku o nawierzchni trawiastej o wymiarach szerokość 20 –32 m,
długość 40 – 56 m, bramki: 5 x 2 m, dopuszcza się na niższych szczeblach bramki 3 x2 m.,
3. Czas gry: 2 x 10 - 20 minut + do 5 minut przerwa,
4. Obuwie: zgodne z wymogami obiektu sportowego, na którym odbywać się będzie turniej.
5. Piłka: rozmiar „4”,
6. Pole karne: prostokąt o wymiarach 7 x 15 m ( w przypadku o wymiarach boiska 20 x 40 m, pole bramkowe wyznacza
półłuk o promieniu 6 m (pole jak w piłce ręcznej).
7. Bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu karnym.
8. Gra bez “spalonego”.
9. Zmiany hokejowe (błędy będą karane w następujący sposób: strata piłki lub rzut wolny pośredni),
10. Rzut karny z 7 m przy bramkach 3 x 2 m lub 9 m przy bramkach 5 x 2 m.
11. Rzut od bramki wybijany jest z tzw. „piątki” (czyli z piłki nieruchomo stojącej na ziemi w obrębie pola karnego). Piłka
musi opuścić pole karne.
12. Rzut od bramki wybijany jest z „piątki” tylko w obrębie własnej połowy (piłka musi dotknąć podłoża na własnej
połowie).
13. Bramkarz po chwycie piłki z akcji wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą tylko w obrębie własnej połowy.
14. Za złe wprowadzenie przez bramkarza przyznaje się drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni, wykonywany z linii
środkowej boiska z miejsca jej przekroczenia. W tym przypadku nie obowiązuje przepis o „prawie korzyści”.
15. Rozpoczęcie i wznowienie gry ze środka boiska traktowane jest jako rzut wolny pośredni.
16. Piłka z rozpoczęcia/wznowienia gry może zostać zagrana do tyłu.
17. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej musza znajdować się przynajmniej w
odległości 5 m od piłki.
18. Wybicie piłki z autu powinno być wykonane nogą z linii bocznej boiska (piłka stojąca).
19. Stosowane są kary wychowawcze: 1min., 2min. i dyskwalifikacja (wykluczenie z gry- zawodnik ukarany opuszcza boisko
na czas kary). Za wybitnie niesportowe zachowanie sędzia może od razu ukarać czerwoną kartką (usuniętego
zawodnika nikt nie może zastąpić do końca spotkania).
III. Punktacja
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis - 1 punkt, za przegrane 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. większa liczba zdobytych punktów,
2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
a. bezpośrednie spotkanie pomiędzy zainteresowanymi zespołami
b. korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c. lepsza różnica bramek w całym turnieju,
d. większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,
3. jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między
zainteresowanymi zespołami. W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza
się dogrywkę trwająca 2 x 5 minut. Następnie, jeśli dogrywka nie wyłoni wygranych należy przeprowadzić konkurs
rzutów karnych po 5, potem po razie do skutku.

29

Dofinansowano ze środków MKDNiS oraz Urzędu Marszałkowskiego

Kalendarz Imprez Sportowych 2021/2022

4. UNIHOKEJ
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z
kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

I. Uczestnictwo
1.
2.
3.
4.

Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2009 i młodsi.
Zawody rozgrywane są oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców.
Zespół składa się maksymalnie z 9 zawodniczek/ zawodników: 3 na boisku + bramkarz i 5 rezerwowych.
Gospodarz zawodów ma obowiązek zapewnić: piłki do gry, znaczniki dla zespołów. Na rozgrzewkę drużyny powinny
zgłaszać się z własnymi piłkami.

II. Przepisy gry
Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie określone w regulaminie –zgodnie z
przepisami PZU.
Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłeczek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać się z
własnymi piłeczkami.
1. czas gry 3 tercje x 5- 6 minut + 1–2 minuty przerwy (zgodnie z ustaleniami organizatora)
2. 3 zawodników na boisku + bramkarz,
3. bramki 160 cm x 115 cm (dopuszcza się bramki klubowe 140 cm x 105 cm),
4. pole bramkowe: szerokość 5 m, długość 4 m.,
5. pole przed bramkowe: szerokość 2,5 m, długość 1 m (linia bramkowa znajduje się 2,5 m od linii końcowej boiska)
Dopuszcza się w rozgrywkach miejskich/gminnych hale o mniejszych rozmiarach niż przewidują przepisy PZU, minimalna
wielkość boiska 24m x 12m. Dopuszcza się boisko o mniejszych wymiarach 22m x 11m i 20m x 10m, w zależności od
wielkości hali sportowej organizatora).
III. Punktacja
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis – 1 punkt, za przegraną – 0 punktów.
O kolejności miejsc zespołów decyduje:
1. większa liczba zdobytych punktów,
2. gdy dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
a. wynik bezpośredniego spotkania lub mała tabela - między zainteresowanymi zespołami (większa liczba zdobytych
punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami)
b. lepsza różnica bramek - większa, dodatnia różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych
drużyn,
c. większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,
3. jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi
drużynami.
link do strony PZU http://www.polskiunihokej.pl/do-pobrania/przepisy-i-regulaminy-dopobrania
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6. LEKKOATLETYKA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie
z kalendarzami wojewódzkim i nie później niż do 30 września 2021 roku.

6.1

CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY

I. Uczestnictwo
- w zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych oddzielnie dziewcząt i chłopców,
- reprezentacja składa się z 6 uczniów/uczennic urodzonych w 2009 i młodszych.
II. Program zawodów
- bieg 60 m,
- rzut piłką palantową (do 150 g),
- skok (dla całego zespołu) w dal ze strefy lub wzwyż ,
- bieg: dla dziewcząt 600 m,
dla chłopców 1000 m
III. Sposób przeprowadzenia zawodów
- kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna z tym, że bieg długi musi być rozgrywany jako ostatnia konkurencja.
Bieg 60 m
- bieg będzie rozgrywany w seriach na czas.
- zawodnicy startują z bloków i powinni biec po przydzielonym im torze od startu do mety.
- zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu w następnych
konkurencjach.
Skok w dal
- strefa jest częścią rozbiegu, posypana kredą.
- szerokość strefy równa się szerokości rozbiegu, a długość wynosi 100 cm.
- końcem strefy powinna być belka z plasteliną. W skład strefy nie wchodzi plastelina.
- każdy zawodnik ma prawo do 3 prób.
- pomiaru dokonujemy od najbliższego śladu zostawionego przez czubek buta w strefie.
- jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy.
- pozostałe przepisy jak w skoku w dal.
Skok wzwyż
- pierwsza wysokość ustalana jest bezpośrednio przed konkursem, przy czym w zawodach obowiązują
następujące wysokości:
dla dziewcząt – do 140 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm
dla chłopców – do 160 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm
- przekroczenie płaszczyzny skoku (na zewnątrz stojaków), bez strącenia poprzeczki nie powoduje zaliczenia próby jako
nieudanej.
W przypadku strącenia poprzeczki przy schodzeniu ze skoczni, po prawidłowo wykonanym skoku, nie należy próby
zaliczać jako nieważnej, lecz poinformować (ostrzec) zawodnika, że w przypadku powtórzenia się takiej sytuacji skok
uznany zostanie za “nieważny”.
Rzut piłką palantową
- rzuty wykonuje się w dowolny sposób prawą lub lewą ręką, z miejsca lub rozbiegu.
- każdy startujący zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie trzy rzuty w konkursie.
- odległość uzyskaną przez zawodnika ocenia sędzia z dokładnością do 0,5 m.
- liczy się najlepszy rezultat.
- pomiaru dokonuje się w linii prostopadłej do osi rzutu na niekorzyść zawodnika.
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Bieg 600 m i 1000 m
- biegi rozgrywane będą w seriach na czas,
IV. Punktacja
- wyniki przelicza się na punkty według tabel czwórbojowych,
- suma osiągniętych punktów za cztery konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika,
- na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 5 najlepszych zawodników (z 6 startujących),
- w przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsca dzielone,
- przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III o wyższej lokacie decyduje wynik
w czwórboju najlepszego zawodnika, a jeżeli to nie wyłoni I – III miejsca to kolejno wyniki kolejnych zawodników.

6.2

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

I. Uczestnictwo
1. W zawodach startują reprezentacje szkół oddzielnie dziewcząt i chłopców.
2. Reprezentacja szkoły składa się z 6 uczniów/uczennic urodzonych w roku 2009 i młodszych.
II. Program zawodów
Biegi sztafetowe na dystansach uzależnionych od ukształtowania terenu i innych warunków:
- dziewczęta 6 x 600m – 800m
- chłopcy
6 x 800m – 1000m
➢

UWAGA NUMERY STARTOWE POWINNY BYĆ ZAZNACZONE PISMEM ARABSKIM
- Powiat
I
- Gdańsk
– numer startowy od 1(1)- do 1 (10)
- Powiat
II
- Gdynia
– numer startowy od 2(1)- do 2 (10)
- Powiat
III
- Słupsk Gr.
– numer startowy od 3(1)- do 3 (10)
- Powiat
IV
- Sopot
– numer startowy od 4(1)- do 4 (10)
- Powiat
V
- Bytów
– numer startowy od 5(1)- do 5 (10)
- Powiat
VI
- Chojnice
– numer startowy od 6(1)- do 6 (10)
- Powiat
VII
- Człuchów
– numer startowy od 7(1)- do 7 (10)
- Powiat
VIII
- Pruszcz
– numer startowy od 8(1)- do 8 (10)
- Powiat
IX
- Kartuzy
– numer startowy od 9(1)- do 9 (10)
- Powiat
X
- Kościerzyna
– numer startowy od10(1)-do10 (10)
- Powiat
XI
- Kwidzyn
– numer startowy od11(1)-do11 (10)
- Powiat
XII
- Lębork
– numer startowy od12(1)-do12 (10)
- Powiat
XIII
- Malbork
– numer startowy od13(1)-do13 (10)
- Powiat
XIV
- Nowy Dwór
– numer startowy od14(1)-do14 (10)
- Powiat
XV
- Puck
– numer startowy od15(1)-do15 (10)
- Powiat
XVI
- Słupsk z.
– numer startowy od16(1)-do16 (10)
- Powiat
XVII
- Starogard
– numer startowy od17(1)-do17 (10)
- Powiat
XVIII
- Tczew
– numer startowy od18(1)-do18 (10)
- Powiat
XIX
- Wejherowo
– numer startowy od19(1)-do19 (10)
- Powiat
XX
- Sztum
– numer startowy od20(1)-do20 (10)
- II Zespół
XXI
- Gdańsk
– numer startowy od21(1)-do21 (10)
- Gospodarz XXII
– numer startowy od22(1)-do22 (10)
➢

Inne W zawodach startują mistrzowie powiatu.
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6.3 DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
I. Uczestnictwo
1. W zawodach startują reprezentacje szkolne, oddzielnie dziewcząt i chłopców
2. Zespół składa się z 5 uczniów/uczennic szkoły, rocznik 2009 i młodsi.
3. W zawodach prawo startu mają również zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-3 w zawodach szczebla powiatowego, jeżeli
ich drużyna nie awansowała. Zawodnicy indywidualni nie punktują dla szkół w rywalizacji drużynowej.
II. Program zawodów
Biegi na dystansach :
dziewczęta 600 - 1000 m
chłopcy
1000 - 1200 m
III. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Dystanse dostosowane do warunków terenowych, ukształtowania terenu i innych czynników.
Start wspólny w poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach po 5 zawodników; wyznaczeni
przez nauczyciela liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy, wg ustaleń drużyn, za nimi.
Suma miejsc na mecie zdobytych przez wszystkich członków zespołu decyduje o jego miejscu w klasyfikacji drużynowej.
W przypadku ukończenia biegu przez mniej niż 5 zawodników punktuje się kolejno na dalszych miejscach najpierw
drużyny, w których zawody ukończyło 4 zawodników, potem 3 itd….
Sposób sporządzania klasyfikacji - oddzielna klasyfikacja drużynowa i indywidualna dla dziewcząt i chłopców.
Zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatletycznych.

6.4

FESTIWAL SZTAFET

I. Uczestnictwo
- w zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych oddzielnie dziewcząt i chłopców;
- reprezentacja składa się z 5 uczniów/uczennic (4 zawodników. + 1 rezerwowy.), urodzonych w 2009 i młodszych;
- 1 zawodnik może brać udział w max. 2 sztafetach, przy czym start w biegu na 300m i dłuższym wyklucza udział w innym
biegu.
II. Program zawodów
o dziewczęta
▪ 4 x 100m,
▪ sztafeta szwedzka (100m + 200m + 300m + 400m).
o chłopcy
▪ 4 x 100m,
▪ sztafeta szwedzka (100m + 200m + 300m + 400m)
III. Sposób przeprowadzenia zawodów
Szkoły posiadają numery startowe oraz pałeczki sztafetowe (własne). Zawodnicy mogą startować w kolcach
lekkoatletycznych. Zawody będą rozgrywane w seriach na czas. Przepisy rozgrywania konkurencji zgodnie z przepisami
PZLA.
Bieg powinien być rozgrywany po torach przez pierwsze dwie zmiany (100, 200) jak również część trzeciej zmiany (300), aż
do bliższej krawędzi linii zejścia, gdzie zawodnicy mogą zacząć zbiegać do krawężnika (bieg po torach przez dwa wiraże.
Start odbywa się w tym przypadku ze specjalnie wyznaczonych miejsc startu na wirażu 200 metrów. Linie startu muszą być
tam wyznaczone jak do 400 metrów).
W biegu drugi i trzeci zawodnik (ci którzy biegną 200 i 300 metrów) mogą rozpocząć bieg (tzw. dobieg) w odległości nie
większej niż 10 metrów od wyznaczonej strefy zmian. W przypadku nieprzestrzegania powyższego przepisu, zespół
sztafetowy powinien zostać ukarany dyskwalifikacją.
Zawodnicy biegnący w ostatniej zmianie (400) nie mogą robić tzw. dobiegów, muszą wystartować i przejąć pałeczkę od
zawodnika przekazującego wewnątrz strefy zmian.
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7. TENIS STOŁOWY
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z
kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

I. Uczestnictwo
1. W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.
2. Drużynę stanowią uczennice/ uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2009r i młodsi.
Zespół liczy: 2 dziewczynki + 1 rezerwowa lub 2 chłopców + 1 rezerwowy.
3. Obowiązuje ten sam skład przez cały turniej.
4. Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłeczek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać się
z własnymi piłeczkami.
II. Sposób przeprowadzenia zawodów
Układ gier w meczu drużynowym:
1. Mecz składa się z 1-5 gier rozgrywanych kolejno według układu;
Kolejność gier
1 gra
2 gra
3 gra
4 gra
5 gra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rozstawienie
A-X
B-Y
podwójna
A-Y
B-X

Mecz kończy się z chwilą uzyskania przez jedną z drużyn 3 zwycięstw (gry do trzech wygranych setów).
Zawodnik rezerwowy może być wprowadzony po drugiej grze meczu.
Gra podwójna (debel) w dowolnym ustawieniu drużyny.
Sety rozgrywa się do 11 pkt z zachowaniem min. 2-punktowej przewagi.
W przypadku kontuzji zawodnika, potwierdzonej przez opiekę medyczną, możemy wprowadzić do gry zawodnika
rezerwowego.
System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.
Zawodnicy zobowiązani są posiadać własny przepisowy sprzęt sportowy.

III. Punktacja
1. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje - 2 pkt
2. Za przegraną drużyna otrzymuje - 1 pkt
3. Za niedokończenie lub nierozegranie meczu drużyna otrzymuje - 0 pkt
O kolejności decyduje:
a. większa liczba zdobytych „dużych” punktów;
b. jeżeli dwie drużyny w grupie mają zdobytą tą samą liczbę meczowych punktów, decyduje bezpośrednie spotkanie;
c. przy tej samej ilości dużych punktów trzech drużyn decyduje stosunek setów a następnie stosunek małych
punktów liczony tylko z meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
Sprawy meczowe nieujęte w niniejszym regulaminie regulują aktualne przepisy PZTS.

34

Dofinansowano ze środków MKDNiS oraz Urzędu Marszałkowskiego

Kalendarz Imprez Sportowych 2021/2022

8. BADMINTON
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie
z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

I. Uczestnictwo
1. W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.
2. Drużynę stanowią uczennice/uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w roku 2009 i młodsi.
Zespół liczy: 2-3 dziewczynki lub 2-3 chłopców,
3. Obowiązuje ten sam skład przez cały turniej.
4. Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie lotek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać się z
własnymi lotkami.
II. Sposób przeprowadzenia zawodów
1.

Kolejność gier:
I rzut

II rzut

III rzut

A–X

A–Y
Gra podwójna

B–Y
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

B–X

Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych gier.
Gry rozgrywane są do dwóch lub trzech wygranych setów w zawodach gminnych i powiatowych (w zależności od
liczby drużyn w turnieju). Półfinał i finał wojewódzki i rozgrywamy do trzech wygranych setów.
Sety gra się do 11 pkt (bez prawa podwyższania).
Zawodnik rezerwowy może zagrać w grze podwójnej, a w następnej grze może być zawodnikiem podstawowym.
W przypadku kontuzji zawodnika, potwierdzonej przez opiekę medyczną, możemy wprowadzić do gry zawodnika
rezerwowego.
System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.
SPRZĘT: Zalecamy lotki firmy Yonex, model MAVIS 350 lub MAVIS 2000. Podczas zawodów organizowanych w
systemie Współzawodnictwa Sportowego Szkół nie gramy lotkami piórowymi (takim sprzętem dysponują nieliczne
szkoły).

III. Punktacja
a. Za wygrane spotkanie 3:0 lub 3:1 drużyna otrzymuje 3 punkty,
b. za wygrane spotkanie z wynikiem 3:2 drużyna otrzymuje 2 pkt,
c. za przegrane spotkanie drużyna otrzymuje 1 pkt
O kolejności decyduje:
- większa liczba wygranych meczy,
- większa liczba zdobytych dużych punktów,
- przy tej samej ilości dużych punktów w przypadku dwóch drużyn decyduje bezpośrednie spotkanie ,
- przy tej samej ilości dużych punktów trzech drużyn decyduje stosunek setów a następnie stosunek małych
punktów (lotek) liczony tylko z meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

9. SZACHY
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl
zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

I. Uczestnictwo
1. Drużynę stanowią uczennice/ uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w roku 2009 i młodsi.
2. Drużyna składa się z 4 zawodników:
- I szachownica
- chłopiec lub dziewczyna
- II szachownica
- chłopiec lub dziewczyna
- III szachownica - chłopiec lub dziewczyna
- IV szachownica - dziewczyna,
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Skład drużyny obowiązuje przez cały turniej.
W zawodach obowiązują przepisy FIDE i PZSzach
Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia główny, którego decyzje są ostateczne.
Zaleca się wprowadzenie na każdym etapie rozgrywek kojarzenia komputerowego systemem ChessArbiter

II. System rozgrywek
1. Zawody przeprowadzone są w formie drużynowej.
2. Zaleca się prowadzenie zawodów systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 -9 rund
(w przypadku rozgrywek wojewódzkich).
3. Tempo gry, w przypadku posiadania zegarów elektronicznych 10 – 15 min. na partię dla zawodnika.
III. Punktacja
1. Kolejność miejsc w zawodach ustalona będzie na podstawie liczby zdobytych dużych punktów (tzw. meczowych):
wygranie meczu - 2 p., remis – 1 p., przegrana - 0 p.,
2. a przy ich równej ilości punktów decydują kolejno:
- suma punktów małych zdobytych na wszystkich szachownicach (wygrana 1p., remis 0,5p., przegrana- 0p.),
- wartościowanie pełne Buchholza,
- wynik bezpośredniego spotkania,
- lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach.

10. NARCIARSTWO BIEGOWE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl
zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

I. Uczestnictwo:
Drużyna składa się z 5 zawodniczek/zawodników jednej szkoły podstawowej urodzonych w 2009 roku i młodsi.
II. Program zawodów:
- dziewczęta -bieg 2 km techniką klasyczną
- chłopcy
- bieg 2 km techniką klasyczną
III. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawodnicy startują indywidualnie, co 30 sekund, na podstawie losowania przed zawodami.
O miejscu drużyny decyduje suma czasów 4 najlepszych zawodników.
Prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa i indywidualna. Sprzęt dowolny.

11.

KOSZYKÓWKA 3 x 3

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie
z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

I. Uczestnictwo
• W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.
• Drużyna składa się z 4 zawodniczek/ zawodników (3 zawodników na boisku i 1 zmiennik),
• Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2010 i młodsi.
• Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać się z
własnymi piłkami.
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II. Przepisy gry
• mecze są rozgrywane na boisku do koszykówki 3 x 3 z jednym koszem (wysokość – 2,60 m), boisko musi mieć
wyznaczoną linię rzutów wolnych (4 m), linię rzutów za 2 punkty (6,75 m) oraz „półkole bez szarży” pod koszem; można
używać połowy tradycyjnego boiska do koszykówki,
• rozgrywki dziewcząt i chłopców powinny odbywać się piłką do gry w koszykówkę o rozmiarze 5,
• zespół sędziowski składa się z 1 lub 2 sędziów boiskowych oraz sędziów stolikowych,
• rzut monetą zdecyduje o tym, której drużynie przyznane zostanie posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu, drużyna, która
wygra losowanie ma prawo wybrać posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu lub przed rozpoczęciem ewentualnej
dogrywki,
• czas gry wynosi 8 minut, zegar czasu gry będzie zatrzymywany podczas sytuacji martwej piłki oraz podczas rzutów
wolnych,
• drużyna musi oddać rzut do kosza w ciągu 12 sekund; gra na zwłokę lub zaniechanie aktywnej gry jest błędem, jeżeli
boisko nie jest wyposażone w zegar odmierzający czas do rzutu i drużyna nie stara się zakończyć akcji rzutem do kosza,
sędzia udziela tej drużynie ostrzeżenia rozpoczynając odliczanie ostatnich pięciu (5) sekund akcji,
• drużyna, która zdobędzie jako pierwsza 15 lub więcej punktów wygrywa mecz przed upływem czasu (dotyczy
regulaminowego czasu gry),
• jeżeli na koniec regularnego czasu gry wynik pozostaje nierozstrzygnięty, zostanie rozegrana dogrywka; przed
rozpoczęciem dogrywki będzie miała miejsce jednominutowa przerwa,
• drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 2 punkty w dogrywce, wygrywa mecz,
• drużyna podlega karze za faule drużyny po tym, jak popełniła 6 fauli, faule popełnione w trakcie akcji rzutowej w polu
wewnątrz łuku będą karane jednym rzutem wolnym, a popełnione w trakcie akcji rzutowej z pola za łukiem będą karane
dwoma rzutami wolnymi,
• faule popełnione w trakcie akcji rzutowej, po której piłka wpada do kosza po rzucie z gry, karane są dodatkowym
jednym rzutem wolnym lub dwoma (gdy rzut był zza łuku),
• siódmy, ósmy i dziewiąty faul drużyny zawsze będzie karany dwoma rzutami wolnymi, kolejne faule karane są dwoma
rzutami oraz posiadaniem piłki,
• nie przyznaje się rzutów za faul w ataku,
• zmiana posiadania piłki przez którąkolwiek z drużyn, następująca po sytuacji martwej piłki (aut, faul), musi rozpocząć
się wymianą piłki (pomiędzy zawodnikami obrony oraz ataku) za łukiem, na szczycie boiska (tzw. check ball),
• za faul techniczny przyznaje się jeden rzut wolny, za faul niesportowy przyznaje się dwa rzuty wolne,
• gdy zespół nie ma zawodnika rezerwowego albo jeden z zawodników musi zejść z boiska za przewinienie niesportowe
lub z powodu kontuzji, to zespół może dokończyć mecz w składzie dwóch zawodników,
• po ostatnim rzucie wolnym wynikającym z kary za faul techniczny lub niesportowy gra zostanie kontynuowana poprzez
wymianę piłki za łukiem, na szczycie boiska (tzw. check ball);
• po celnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym grę wznawia drużyna, która nie zdobyła punktów, poprzez wy
kozłowanie lub podanie piłki do partnera znajdującego się poza łukiem,
• przeciwnik może bronić podczas wyprowadzania lub podawania piłki za łuk (poza „półkolem bez szarzy”),
• po niecelnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym, jeśli drużyna ataku zbierze piłkę, może kontynuować grę; jeśli
drużyna obrony zbierze piłkę to musi wyprowadzić ją za łuk,
• po przechwyceniu lub zablokowaniu piłki należy wyprowadzić piłkę za łuk,
• uważa się, że zawodnik znajduje się „za łukiem”, kiedy żadna z jego stóp nie dotyka miejsca na boisku wewnątrz łuku
ani łuku,
• w sytuacji rzutu sędziowskiego piłkę przyznaje się zawsze drużynie broniącej,
• zawodnik, który popełni dwa faule niesportowe zostaje zdyskwalifikowany, drużynie przeciwnej przyznaje się dwa rzuty
wolne i posiadanie piłki,
• zawodnik, który popełnił 2 faule niesportowe (nie ma zastosowania do fauli technicznych) zostanie zdyskwalifikowany
przez sędziów z udziału w meczu i może zostać zdyskwalifikowany z całego wydarzenia przez organizatora,
• zmiany mogą być dokonane przez którąkolwiek z drużyn, podczas gdy piłka staje się martwa, przed wymianą piłki
pomiędzy zawodnikami drużyny ataku i obrony (tzw. check-ball) lub przed rzutem wolnym; zmiany mogą odbywać się
jedynie poza linią końcową, naprzeciwko kosza i nie wymagają one jakiegokolwiek działania ze strony sędziów,
• każda drużyna ma prawo do jednej, 30-sto sekundowej, przerwy na żądanie; jakikolwiek zawodnik może poprosić o
przyznanie przerwy na żądanie podczas sytuacji martwej piłki,
III. Punktacja
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
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1. większa liczba zdobytych punktów
2. jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej grupie,
to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli liczba punktów
w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według poniższych zasad,
w następującej kolejności:
a. decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
b. decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
c. decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie.
d. decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie.
Jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze losowania.
Jeżeli jedna lub więcej drużyn zostaje sklasyfikowanych na którymkolwiek etapie zasad podanych
powyżej, to procedury z punktu 2 stosuje się ponownie w stosunku do pozostałych niesklasyfikowanych drużyn.

12.

RUGBY TAG

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą obowiązkowo zarejestrować się przez system rejestracji szkół srs.szs.pl
nie później niż do 30 września 2021 r.

I. Uczestnictwo:
drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2009 r. i młodsi;
zespół liczy maksymalnie 8 zawodników (w całym turnieju);
w każdym zespole muszą być minimum trzy dziewczynki, w tym dwie na boisku;
na boisku występuję minimum 5 grających + rezerwa (obowiązują przepisy szerokości gry w rugby TAG tj. 4 m na 1
zawodnika);
chłopcy jak i dziewczynki zdobywają po jednym punkcie.
II. Przepisy gry:
Rugby TAG jest to najbardziej podstawowa, bezkontaktowa odmiana rugby.
1.

Zasady ogólne:

-

czas gry 2 x 5minut do 2 x 7 minut, w zależności od ilości meczów; w turnieju nie więcej niż 50 minut;
wymiary boiska: min. 20m x 40m, max 22m x 55m (w zależności od szerokości boiska) + pola punktowe (w turniejach
regionalnych), (w turniejach szkolnych zalecany jest podzielnik szerokości boiska przez 4 – np.: orlik, sala 20m na 4m =
5 zawodników w boisku na drużynę;
w rugby TAG nie występują elementy szarży (ataku na zawodnika z piłką), zabroniona jest gra nogami (oprócz
wznowienia gry), nie ma młynów oraz wrzutów do autu;
przez wzgląd na bezpieczeństwo, gracz z piłką musi pozostawać na nogach cały czas i nie wolno mu zdobywać punktów
poprzez rzucanie się "nurkowanie" w obręb pola punktowego;
jeżeli zawodnik położy piłkę będąc w tym czasie np. na kolanie, przyłożenie powinno zostać zaliczone, jednak sędzia
powinien natychmiast przypomnieć wszystkim zawodnikom, że w zgodzie z regulaminem powinni dotykać podłoża
jedynie stopami;
obrona występuje tylko i wyłącznie poprzez zrywanie TAG-ów; nie występuje kontakt fizyczny (przytrzymanie innego
zawodnika, pchnięcie itp.) oraz położenie ręki między podłogą a piłką w trakcie przykładania piłki drużyny w ofensywie;
gdy piłka zostanie położona w polu punktowym, gra jest wznawiana "wolnym podaniem" (rzutem wolnym) ze środka
boiska przez drużynę, na której polu została położona piłka.
Podania i bieg z piłką
piłka może być podana (rzucona) jedynie w bok lub do tyłu w powietrzu, nie może zostać przekazana z ręki do ręki; jeżeli
piłka zostanie przekazana, podana lub kopnięta do przodu, wtedy Sędzia dyktuje rzut wolny dla drużyny przeciwnej z
wyjątkiem prawa korzyści;
w zgodzie z zasadą płynnej gry, sędzia powinien stosować prawo korzyści w każdym możliwym przypadku;
piłkę należy nosić w dwóch rękach (wyjątkiem jest minięcie linii obrony ostatniego zawodnika);
zawodnik drużyny przeciwnej nie może łapać za piłkę (obrona stosuje tylko zrywanie TAG-ów).
Rzut wolny
rzut wolny jest stosowany do rozpoczęcia/wznowienia gry ze środka boiska na początku każdej połowy meczu oraz ze
wskazanego przez sędziego miejsca przewinienia;

-

2.
-

3.
-
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sygnalizacja sędziego - ręka zgięta w łokciu pod kontem 90 stopni odwrócona do strony drużyny mającej rozpocząć grę;
(więcej sygnalizacji na tronie PZR);
w momencie rzutu wolnego drużyna musi cofnąć się o pięć metrów od miejsca przewinienia; nikomu nie wolno ruszyć
do przodu do momentu, w którym piłka nie opuści rąk rozpoczynającego; zawodnik musi rozpocząć z piłką w obu
dłoniach, poinstruowany przez sędziego komendą "Graj";
jeśli przewinienie ma miejsce w obrębie do pięciu metrów od linii pola punktowego drużyny broniącej, rzut wolny musi
być wykonany przez drużynę atakującą z pięciu metrów od pola punktowego.
4. TAG
TAG – znacznik (szarfa) przyczepiony do pasa zawodnika;
długość TAG'a nie może być krótsza niż 35 cm;
prawidłowe i nieprawidłowe założenie TAG-ów pokazano w regulaminie szczegółowym;
gdy obrońca zerwie jeden ze znaczników przyczepionych do pasa zawodnika z piłką musi:
a) zatrzymać się;
b) trzymać znacznik w dłoni uniesionej do góry nad głowę;
c) krzyknąć "Tag!";
d) oddać znacznik zawodnikowi, któremu został on zerwany po odegraniu przez niego piłki;
e) powrócić do gry;
- zawodnik pozbawiony znacznika musi:
a) zaprzestać biegu do trzech sekund lub trzech kroków;
b) podać piłkę natychmiast, wykonując jednocześnie maksymalnie trzy kroki;
c) umieścić ponownie znacznik na pasie po jego otrzymaniu od obrońcy;
d) powrócić do gry.
5. Zasady gry
- tylko zawodnik z piłką może zostać pozbawiony znacznika; zawodnik taki może biegać i unikać potencjalnych zerwań
znacznika, ale nie może bronić się przed zerwaniem znacznika używając rąk lub piłki;
- gdy zawodnik z piłką zostanie pozbawiony znacznika piłka musi zostać podana w ciągu trzech kroków lub trzech sekund,
które uwzględniają czas potrzebny na zatrzymanie się zawodnika (sędzia wydaje komendę: Podaj! Podaj! Następnie
gwiżdże); zawodnik musi zatrzymać się najszybciej jak to możliwe (trzy kroki), piłka może zostać podana w czasie
zatrzymywania się zawodnika lub przyłożona na polu punktowym, jeżeli zawodnik znajduje się w obrębie pola
punktowego przeciwnika i nie stracił dwóch TAG-ów; jeżeli podanie zajmuje więcej niż trzy sekundy lub zawodnik robi
więcej niż trzy kroki musi zostać ukarany poprzez przyznanie rzutu wolnego dla drużyny przeciwnej; zawodnik, któremu
zostanie zerwany TAG (po podaniu), jak i zawodnik, który zerwał TAG są wyłączeni z gry do momentu przyczepienia
TAGa do paska (zawodnik w ofensywie) i oddania TAGa w ręce przeciwnika (zawodnik w defensywie);
- zawodnik pozbawiony znacznika w polu punktowym musi natychmiast położyć piłkę by zdobyć punkt; sędzia może pomóc
poprzez wydanie komendy: „Połóż piłkę a uznam punkty” lub podobnej;
- jeżeli zawodnik rzuca się "nurkuje" by zdobyć punkt, będzie to uznane za przewinienie i zostanie przyznany rzut wolny dla
drużyny w obronie z linii pięciu metrów od pola punktowego;
- zawodnik broniący po zerwaniu znacznika musi odsunąć się od zawodnika z piłką i zająć neutralną pozycję (wyczekującą)
dopóki piłka nie zostanie odegrana lub też próbować zerwać drugiego TAGa; obrońca musi ułatwić zagranie piłki, nie
może umyślnie dotykać piłki, póki jest ona w rękach innego zawodnika;
- wszyscy zawodnicy z drużyny broniącego muszą próbować wycofać się w kierunku swojego pola punktowego, póki są przed
piłką; jeżeli zawodnik broniący będący na pozycji spalonego, przechwyci, zatrzyma, uniemożliwi podanie lub je spowolni
wówczas przeciw jego drużynie zostanie przyznany rzut wolny; zawodnik może jednak wycofać się z pozycji spalonej i
wówczas przechwycić podanie nim piłka dotrze do zamierzonego odbiorcy.
6. Gra faul
zawodnik z piłką może biegać i unikać potencjalnego zerwania znacznika, lecz nie może bronić się używając rąk lub piłki;
zawodnik nie może umyślnie wchodzić w kontakt z innym (ciągnąć, popychać, wybiegać bezpośrednio przed oponenta
lub zmuszać swoim zachowaniem do wbiegnięcia w siebie zawodnika z piłką); jeżeli taki kontakt nastąpi sędzia przerywa
grę a zawodnik popełniający przewinienie zostaje napomniany o bezkontaktowej formie gry;
piłka nie może być wyrywana z rąk innego zawodnika;
zawodnicy nie mogą kopać piłki;
gra jest zaplanowana z myślą o poruszaniu się na stopach (nie wolno grać w podporze na kolanie, na łokciu itp.) oraz z
piłką w obu rękach; jeżeli piłka upadnie na podłoże, zawodnik może ją podnieść, ale nie wolno mu upadać by ją zdobyć;
w przypadku przewinienia rzut wolny następuje z miejsca przewinienia; grę rozpoczyna drużyna, która nie popełniła
przewinienia;
w uzasadnionych przypadkach, po serii kilkukrotnego łamania przepisów przez drużynę broniącą, w polu 5 metrów (np.
spalony, niewycofanie się na linię końcową, faul), sędzia może przyznać karny punkt drużynie atakującej (na wzór
karnego przyłożenia, karnej piątki w rugby dorosłych);
nie można blokować przeciwnika bez piłki;
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nie można łapać przeciwnika za żadną część ubrania oprócz szarf;
nie można rzucać szarfy na ziemię, należy ją podać osobie, której została zerwana;
zakaz obrotu wokół własnej osi-360 stopni;
należy zachować się w sposób sportowy.

7. SANKCJE: rzut wolny
7.1.
Strata piłki
po zerwaniu jednej taśmy zawodnik musi się zatrzymać i podać piłkę w ciągu 3 sekund lub też 3 kroków (sędzia liczy
na głos), jeżeli tego nie uczyni traci piłkę;
po zerwaniu dwóch taśm piłkę otrzymuje drużyna przeciwna i rozpoczyna grę;
po podaniu piłki do przodu grę z miejsca podania rozpoczyna drużyna przeciwna;
za wymuszony kontakt;
zbijanie ręki przeciwnika, który chwyta TAG;
wyjście na aut;
podanie do przodu.
7.2.
Rozpoczęcie/wznowienie gry zawsze w polu gry.
przy rozpoczęciu drużyna przeciwna musi stać w odległości 5 metrów (kroków) od piłki;
gra rozpoczyna się po komendzie „gra” bądź gdy zawodnik trzymający piłkę „zaznaczy ją" tzn. piłka leży na ziemi
zawodnik dotyka ją nogą i podnosi;
trzymając piłkę dotyka stopy tak aby piłka opuściła na chwilę ręce.
7.3.
Spalony
po zerwaniu szarfy zawodnicy w defensywie muszą się cofnąć w stronę swojego pola punktowego i nie mogą brać
udziału w grze;
jeżeli zawodnik przeszkodzi w grze; gra przesuwana jest o 5 metrów i jest wznawiana.
7.4.
Przód/upuszczenie piłki
jeżeli piłka zostanie upuszczona do tyłu względem strony drużyny atakującej jest „wolna” tzn. każdy może ją
podnieść i podjąć grę, jednak, jeżeli stwarza to niebezpieczną grę (przepychania, rzucania się na nią) sędzia
decyduje, która drużyna była pierwsza przy piłce;
przy podaniu do przodu drużyna przeciwna może przechwycić piłkę i podjąć grę.
8.
-

Sędzia
sędzia jest animatorem gry;
dba o prawidłowe założenie TAG-ów przed rozpoczęciem gry;
prowadzi tak spotkanie, aby zapewnić ciągłość gry;
dba o bezpieczeństwo zawodników;
odlicza czas gry.

9.
-

Postanowienia końcowe
zmiany hokejowe;
zdobywanie punktów - tylko przez przyłożenia (jeżeli zawody odbywają się w szkole np. na hali, boisku asfaltowym
dopuszczone jest zdobywanie punktów tylko przez wbiegnięcie na pole punktowe - związane jest to z
bezpieczeństwem uczestników gry);
jeżeli zespół zostanie zdekompletowany lub przyjedzie mniejszą liczbą zawodników Pełnomocnik PZR lub Sędzia
główny na dany turniej może podjąć decyzję o dopuszczeniu zespołu do gry, a przeciwnik musi wystawić równą liczbę
zawodników.

-

III. Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje - 3 punkty, za remis – 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za oddanie meczu
walkowerem - 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
a. większa liczba zdobytych punktów,
b. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tą samą liczbę punktów:
 małe punkty, które zawodnicy zdobędą podczas gier grupowych;
 mniejszy bilans punktów straconych;
 bezpośredni mecz.
Szczegółowe zasady i przepisy gry w rugby Tag znajdują się na stronie Polskiego Związku Rugby: http://pzrugby.pl/download/35
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IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
2021/2022
OGÓLNOPOLSKI SYSTEM ZAWODÓW DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ROCZNIKI 2007 – 2008
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz zasadami szczegółowymi zawartymi w
kalendarzach wojewódzkich. W sprawach przepisów dyscyplin nie ujętych w regulaminie stosuje się
przepisy Polskich Związków Sportowych.

REGULAMINY SZCZEGÓŁOWE
1. KOSZYKÓWKA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie
z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

I. Uczestnictwo
1.
2.
3.

Drużynę stanowią uczennice/ uczniowie szkoły podstawowej, roczniki 2007- 2008.
Zespół liczy maksymalnie 12 zawodniczek/ zawodników w całym turnieju.
Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać się
z własnymi piłkami.

II. Przepisy gry:

1. Czas gry 4 x 10 min, w turnieju: 4 x 8 minut, z przerwami między I i II kwartą 2 min., między II i III kwartą 5 min., a
między III i IV 2 minuty.

2. W turnieju obowiązuje przepis 4 -ech przewinień dla zespołu w każdej kwarcie, po których wykonywane są rzuty
wolne.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

W turnieju po 4-rech przewinieniach indywidualnych zawodnik musi opuścić boisko.
W razie remisu zarządza się 4-5 minutowe dogrywki
Zawody nie mogą się rozpocząć jeżeli zespół nie liczy 8 zawodników.
Czas akcji – 24 sekundy. Piłkę trzeba wprowadzić na pole przeciwnika w ciągu 8 sekund.
Nowe 14 sekund zostają przyznane, gdy piłka dotyka obręczy po zbiórce w ataku.

Rzuty wolne są wykonywane za każdy faul obrońców po czwartym faulu drużyny w każdej kwarcie.
9. W każdej kwarcie zespół ma prawo do 1-minutowej przerwy. W czwartej kwarcie dodatkowo jeszcze jedną.
10. W rozgrywkach dziewcząt gramy piłką rozmiar 6, chłopców piłką rozmiar 7.
III. Punktacja:
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
1.
2.

3.

Większa liczba zdobytych punktów
Jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej grupie, to o
kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli liczba punktów w meczach
pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według poniższych zasad, w następującej
kolejności:
a. decyduje różnica koszy pomiędzy zdobytymi a straconymi w meczach pomiędzy zainteresowanymi
drużynami.
b. decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
c. decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie.
d. decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie.
Jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze
losowania.
Jeżeli jedna lub więcej drużyn zostaje sklasyfikowanych na którymkolwiek etapie zasad podanych
powyżej, to procedury z punktu 2 stosuje się ponownie w stosunku do pozostałych niesklasyfikowanych drużyn.

41

Dofinansowano ze środków MKDNiS oraz Urzędu Marszałkowskiego

Kalendarz Imprez Sportowych 2021/2022

2. PIŁKA SIATKOWA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie
z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

I. Uczestnictwo
1. drużynę stanowią uczniowie szkoły, roczniki 2007 – 2008
2. zespół liczy do 12 zawodniczek/zawodników.
Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać się z
własnymi piłkami.
II. Przepisy gry
Wysokość siatki:

dziewczęta
215 cm
chłopcy:
235 cm
Spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywa się do 25 punktów, przy przynajmniej dwóch
punktów przewagi jednego z zespołów.
Trzeci decydujący set do 15 pkt. Przy przynajmniej dwóch punktach przewagi jednego z zespołów.
Każdy zespół może wykorzystać 2 przerwy na żądanie po 30 sekund w każdym secie i dokonać 6 zmian (łącznie z tzw.
podwójnymi).

III. Punktacja
1. Przyznawane punkty:
za wygrane spotkanie drużyna, która zwyciężyła otrzymuje 2 punkty,
za przegrane spotkanie drużyna, która przegrała otrzymuje 1 punkt,
za walkower drużyna otrzymuje 0 punktów.
2. O kolejności zespołów decydują kolejno:
a. większa suma zdobytych punktów,
b. jeżeli dwie drużyny uzyskają taką samą liczbę punktów o kolejności miejsc decyduje bezpośrednie
spotkanie pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
c. jeżeli trzy lub więcej drużyn uzyska taką samą liczbę punktów należy utworzyć małą tabelę pomiędzy
zainteresowanymi zespołami i o kolejności miejsce decyduje:
- większa suma zdobytych punktów,
- większa liczba zwycięstw,
- lepszy (wyższy) stosunek setów wygranych do przegranych,
- lepszy (wyższy) stosunek małych punktów, zdobytych do straconych,
- jeśli pomiędzy 2 drużynami nie wyłoniono zwycięzcy to decyduje bezpośrednie spotkanie,
- jeśli pomiędzy 3 lub więcej drużynami nie wyłoniono zwycięzcy to decydują kolejno sety, małe punkty
z dużej tabeli,
- jeśli w/w warunki nie pozwoliły na wyłonienie zwycięzcy o kolejności decyduje losowanie pomiędzy
zainteresowanymi zespołami.

3. PIŁKA RĘCZNA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie
z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

I. Uczestnictwo
1. Drużynę stanowią uczniowie szkoły, roczniki 2007 – 2008.
2. Zespół liczy maksymalnie 14 zawodników.
3. Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać się
z własnymi piłkami.
II. Przepisy gry
1. Czas gry: 2 x 20 minut + 5 minut przerwy,
2. obowiązują rozmiary piłki: 1 (50-52 cm) – dziewczęta; 2 ( 54-56)- chłopcy,
3. przy większej liczbie spotkań dziennie zaleca się skracanie czasu gry,
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4. dowolny system ustawienia obrony podczas całego meczu,
5. zmieniony jest przepis dotyczący zmian; zmiany zawodników możliwe są w dowolnym momencie meczu, a nie tylko
wtedy, gdy drużyna zmieniająca zawodnika jest w posiadaniu piłki,
6. drużyna ma prawo wziąć 1-minutowy czas w każdej połowie meczu,
7. Rzuty karne: W przypadku uzyskania remisu w meczu, zarządza się rzuty karne, które wykonuje 5 ustalonych przez
trenera zawodników. W przypadku kolejnego remisu zawodnicy wykonują rzuty karne do skutku.
8. Obowiązuje kategoryczny zakaz używania środków klejących piłkę.
III. Punktacja
8. Za wyniki osiągnięte w poszczególnych zawodach przyznaje się:
•
3 pkt. – za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry
•
2 pkt. - za zwycięstwo po rzutach karnych,
•
1 pkt. - za porażkę po rzutach karnych,
•
0 pkt. - za porażkę w regulaminowym czasie gry.
2. O kolejności zespołów decydują kolejno:
- Większa liczba zdobytych punktów,
- Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę sama liczbę punktów:
a. większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami
b. większa dodatnia różnica bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
c. większa liczba zdobytych bramek w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
d. większa dodatnia (mniejsza ujemna) różnica bramek ze wszystkich meczów;
e. większa liczba zdobytych bramek we wszystkich meczach;
f. losowanie.
W meczach kończących się w podstawowym czasie gry remisem wynik zawodów zalicza się do tabeli (rzuty karne po
regulaminowym czasie gry służą jedynie wyłonieniu zwycięzcy i nie są zaliczane do wyniku meczu oraz statystyk
indywidualnych).

4. PIŁKA NOŻNA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie
z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

I. Uczestnictwo:
1. Drużynę stanowią uczniowie szkoły podstawowej, roczniki 2007-2008, oddzielne zawody dla dziewcząt i chłopców
2. Zespół liczy maksymalnie 12 zawodniczek/zawodników (w całym turnieju).
3. Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać się z
własnymi piłkami.
II. Przepisy gry
Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie określone w regulaminie –
zgodnie z przepisami PZPN.
1. Zespół składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz,
2. Zawody powinny być rozgrywane na boisku o nawierzchni trawiastej o wymiarach szerokość 20 –32 m
długość 40 – 56 m, bramki: 5 x 2 m, dopuszcza się na niższych szczeblach bramki 3 x2 m.,
3. Czas gry: 2 x 10 - 20 minut + do 5 minut przerwa,
4. Obuwie: zgodne z wymogami obiektu sportowego, na którym odbywać się będzie turniej.
5. Piłka: rozmiar „4”,
6. Pole karne: prostokąt o wymiarach 7 x 15 m ( w przypadku o wymiarach boiska 20 x 40 m, pole bramkowe wyznacza
półłuk o promieniu 6 m (pole jak w piłce ręcznej),
7. Bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu karnym,
8. Gra bez “spalonego”,
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9. Zmiany hokejowe (błędy będą karane w następujący sposób: strata piłki lub rzut wolny pośredni)
10. Rzut karny z 7 m przy bramkach 3 x 2 m lub 9 m przy bramkach 5 x 2 m.
11. Rzut od bramki wybijany jest z tzw. „piątki” (czyli z piłki nieruchomo stojącej na ziemi w obrębie pola karnego). Piłka
musi opuścić pole karne.
12. Rzut od bramki wybijany jest z „piątki” tylko w obrębie własnej połowy (piłka musi dotknąć podłoża na własnej
połowie).
13. Bramkarz po chwycie piłki z akcji wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą tylko w obrębie własnej połowy.
14. Za złe wprowadzenie przez bramkarza przyznaje się drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni, wykonywany z linii
środkowej boiska z miejsca jej przekroczenia. W tym przypadku nie obowiązuje przepis o „prawie korzyści”.
15. Rozpoczęcie i wznowienie gry ze środka boiska traktowane jest jako rzut wolny pośredni.
16. Piłka z rozpoczęcia/wznowienia gry może zostać zagrana do tyłu.
17. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej musza znajdować się przynajmniej w
odległości 5 m od piłki.
18. Wybicie piłki z autu powinno być wykonane nogą z linii bocznej boiska (piłka stojąca).
19. Stosowane są kary wychowawcze: 1min., 2min. i dyskwalifikacja (wykluczenie z gry- zawodnik ukarany opuszcza
boisko na czas kary). Za wybitnie niesportowe zachowanie sędzia może od razu ukarać czerwoną kartką (usuniętego
zawodnika nikt nie może zastąpić do końca spotkania).
III. Punktacja
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis - 1 punkt, za przegrane 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. większa liczba zdobytych punktów,
2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
a. bezpośrednie spotkanie pomiędzy zainteresowanymi zespołami
b. korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c. lepsza różnica bramek w całym turnieju,
d. większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,
3. jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi
zespołami.
W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę trwająca 2 x 5 minut.
Następnie, jeśli dogrywka nie wyłoni wygranych należy przeprowadzić konkurs rzutów karnych po 5, potem po razie
do skutku.
Gospodarz zawodów ma OBOWIĄZEK zapewnić: piłki do gry oraz znaczniki dla zespołów.

5. UNIHOKEJ
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie
z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

I. Uczestnictwo
1. Drużynę stanowią uczniowie szkoły podstawowej, roczniki 2007 – 2008.
2. Zespół składa się z 12 zawodniczek/zawodników, w tym 5 zawodników w polu + bramkarz i 6 rezerwowych
zawodników.
3. Zawody rozgrywane są oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
4. Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać się z
własnymi piłkami.
II. Przepisy gry
Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nieokreślone w regulaminie – zgodnie z
przepisami PZU.
1. Wymiary boiska szer. 18-20 m dł. 36-40 m.,
2. czas gry: 3 tercje x 5-8 minut + 2 minuty przerwy (zgodnie z ustaleniami organizatora),
3. ostatnia minuta meczu jest zatrzymywana na każdy gwizdek sędziego,
4. pole bramkowe: szerokość 5 m długość 4 m,
5. pole przed bramkowe szerokość 2,5 m długość 1 m (linia bramkowa znajduje się 3,5 m od linii końcowej boiska),
6. bramki 160 x 115 cm (dopuszcza się bramki klubowe 140 x 105 cm),
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7. dopuszcza się w rozgrywkach miejskich/gminnych hale o mniejszych rozmiarach niż przewidują przepisy Polskiego
Związku Unihokeja, minimalna wielkość boiska 24m x 12m.
Na mniejszych halach zmniejszamy ilość zawodników na boisku.
III. Punktacja
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis – 1 punkt, za przegraną – 0 punktów.
O kolejności miejsc zespołów decyduje:
4. większa liczba zdobytych punktów,
5. gdy dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
d. wynik bezpośredniego spotkania lub mała tabela - między zainteresowanymi zespołami (większa liczba zdobytych
punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami)
e. lepsza różnica bramek - większa, dodatnia różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych
drużyn,
f. większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,
6. jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi
drużynami.
link do strony PZU http://www.polskiunihokej.pl/do-pobrania/przepisy-i-regulaminy-dopobrania

6. LEKKOATLETYKA:
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z
kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

6.1 SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
1. Uczestnictwo
1. W zawodach startują reprezentacje szkół oddzielnie dziewcząt i chłopców
2. Reprezentacja składa się z 6 uczennic/uczniów danej szkoły, roczniki 2007 – 2008
2. Program zawodów
Biegi sztafetowe na dystansach uzależnionych od ukształtowania terenu i innych warunków:
- dziewczęta
- chłopcy

6 x 800 - 1000 m
6 x 800 - 1000 m

3. Sposób przeprowadzenia zawodów
1. Bieg zostanie rozegrany w formie sztafety, zawodnicy startujący na pierwszej zmianie biegną ze startu wspólnego.
2. Strefa zmiany wynosi 20 m (10 m przed i za linią startu).
➢

UWAGA NUMERY STARTOWE POWINNY BYĆ ZAZNACZONE PISMEM ARABSKIM

- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

- Gdańsk
- Gdynia
- Słupsk Gr.
- Sopot
- Bytów
- Chojnice
- Człuchów
- Pruszcz
- Kartuzy
- Kościerzyna
- Kwidzyn
- Lębork

– numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy -
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od 1(1)- do 1 (10)
od 2(1)- do 2 (10)
od 3(1)- do 3 (10)
od 4(1)- do 4 (10)
od 5(1)- do 5 (10)
od 6(1)- do 6 (10)
od 7(1)- do 7 (10)
od 8(1)- do 8 (10)
od 9(1)- do 9 (10)
od10(1)-do10 (10)
od11(1)-do11 (10)
od12(1)-do12 (10)
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- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- II Zespół

XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI

➢

W zawodach startują mistrzowie powiatu.

Inne

- Malbork
- Nowy Dwór
- Puck
- Słupsk z.
- Starogard
- Tczew
- Wejherowo
- Sztum
- Gdańsk
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6.2

– numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy -

od13(1)-do13 (10)
od14(1)-do14 (10)
od15(1)-do15 (10)
od16(1)-do16 (10)
od17(1)-do17 (10)
od18(1)-do18 (10)
od19(1)-do19 (10)
od20(1)-do20 (10)
od21(1)-do21 (10)

DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie
z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku

I. Uczestnictwo
1. W zawodach startują reprezentacje szkolne, oddzielnie dziewcząt i chłopców.
2. Zespół składa się z 5 uczniów/uczennic szkoły, roczniki 2007 –2008.
3. W zawodach prawo startu mają również zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-3 w zawodach poprzedniego szczebla, jeżeli
ich drużyna nie awansowała. Zawodnicy indywidualni nie punktują dla szkół w rywalizacji drużynowej.
4. Oddzielna klasyfikacja indywidualna dziewcząt i chłopców.
II. Program zawodów
Biegi na dystansach :
dziewczęta 1200 m - 1500 m
chłopcy
1500m - 2000 m
Dystanse dostosowane do warunków terenowych, ukształtowania terenu i innych czynników.
Start wspólny w poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach 5 zawodników; wyznaczeni przez
nauczyciela liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy, wg ustaleń drużyn, za nimi.
Suma miejsc na mecie zdobytych przez wszystkich członków zespołu decyduje o jego miejscu w klasyfikacji drużynowej.
W przypadku ukończenia biegu przez mniej niż 5 zawodników punktuje się kolejno na dalszych miejscach najpierw drużyny
w których zawody ukończyło 4 zawodników, potem 3 itd….

6.3 FESTIWAL SZTAFET
I. Uczestnictwo
- w zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych oddzielnie dziewcząt i chłopców;
- reprezentacja składa się z 5 uczniów/uczennic (4 zawodników. + 1 rezerwowy.), urodzonych w 2007-2008 ;
- 1 zawodnik może brać udział w max. 2 sztafetach, przy czym start w biegu na 300m i dłuższym wyklucza udział w innym
biegu.
II. Program zawodów
o dziewczęta
▪ 4 x 100m,
▪ Sztafeta olimpijska sztafeta olimpijska (100m + 200m + 400m + 800m), lub w odwrotnej kolejności,
o chłopcy
▪ 4 x 100m,
▪ Sztafeta olimpijska sztafeta olimpijska (100m + 200m + 400m + 800m), lub w odwrotnej kolejności.
III. Sposób przeprowadzenia zawodów
Szkoły posiadają numery startowe oraz pałeczki sztafetowe (własne). Zawodnicy mogą startować w kolcach
lekkoatletycznych. Zawody będą rozgrywane w seriach na czas. Przepisy rozgrywania konkurencji zgodnie z przepisami
PZLA.
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Bieg powinien być rozgrywany po torach przez pierwsze dwie zmiany (100, 200) jak również część trzeciej zmiany (300), aż
do bliższej krawędzi linii zejścia, gdzie zawodnicy mogą zacząć zbiegać do krawężnika (bieg po torach przez dwa wiraże.
Start odbywa się w tym przypadku ze specjalnie wyznaczonych miejsc startu na wirażu 200 metrów. Linie startu muszą być
tam wyznaczone jak do 400 metrów).
W biegu drugi i trzeci zawodnik (ci którzy biegną 200 i 300 metrów) mogą rozpocząć bieg (tzw. dobieg) w odległości nie
większej niż 10 metrów od wyznaczonej strefy zmian. W przypadku nieprzestrzegania powyższego przepisu, zespół
sztafetowy powinien zostać ukarany dyskwalifikacją.
Zawodnicy biegnący w ostatniej zmianie (400) nie mogą robić tzw. dobiegów, muszą wystartować i przejąć pałeczkę od
zawodnika przekazującego wewnątrz strefy zmian.

7. TENIS STOŁOWY
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie
z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

I. Uczestnictwo
1. W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.
2. Drużynę stanowią uczennice/ uczniowie jednej szkoły podstawowej, roczniki 2007-2008.
Zespół liczy: 2 dziewczynki + 1 rezerwowa lub 2 chłopców + 1 rezerwowy.
3. Obowiązuje ten sam skład przez cały turniej.
4. Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłeczek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać się
z własnymi piłeczkami.
II. Sposób przeprowadzenia zawodów
Układ gier w meczu drużynowym:
1. Mecz składa się z 1-5 gier rozgrywanych kolejno według układu;
Kolejność gier
1 gra
2 gra
3 gra
4 gra
5 gra
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rozstawienie
A-X
B-Y
podwójna
A-Y
B-X

Mecz kończy się z chwilą uzyskania przez jedną z drużyn 3 zwycięstw (gry do trzech wygranych setów).
Zawodnik rezerwowy może być wprowadzony po drugiej grze meczu.
Gra podwójna (debel) w dowolnym ustawieniu drużyny.
Sety rozgrywa się do 11 pkt z zachowaniem min. 2-punktowej przewagi.
W przypadku kontuzji zawodnika, potwierdzonej przez opiekę medyczną, możemy wprowadzić do gry zawodnika
rezerwowego.
System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.
Zawodnicy zobowiązani są posiadać własny przepisowy sprzęt sportowy.

III. Punktacja
1. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje - 2 pkt
2. Za przegraną drużyna otrzymuje - 1 pkt
3. Za niedokończenie lub nierozegranie meczu drużyna otrzymuje - 0 pkt
O kolejności decyduje:
a. większa liczba zdobytych „dużych” punktów;
b. jeżeli dwie drużyny w grupie mają zdobytą tą samą liczbę meczowych punktów, decyduje bezpośrednie spotkanie;
c. przy tej samej ilości dużych punktów trzech drużyn decyduje stosunek setów a następnie stosunek małych
punktów liczony tylko z meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
Sprawy meczowe nieujęte w niniejszym regulaminie regulują aktualne przepisy PZTS.
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8. BADMINTON
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie
z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021r.

I. Uczestnictwo
1. W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.
2. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej, roczniki 2007 –2008.
3. Zespół liczy: - 2 dziewczynki + 1 zawodniczka rezerwowa lub
- 2 chłopców + 1 zawodnik rezerwowy.
4. Obowiązuje ten sam skład przez cały turniej.
5. Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie lotek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać się z
własnymi lotkami.
II. Sposób przeprowadzenia zawodów
1.

Kolejność gier:
I rzut
A–X

II rzut

III rzut
A–Y

Gra podwójna
B–Y

B–X

2.
3.

Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych gier.
Gry rozgrywane są do dwóch lub trzech wygranych setów w zawodach gminnych i powiatowych (w zależności od
liczby drużyn w turnieju). Półfinał i finał wojewódzki i rozgrywamy do trzech wygranych setów.
4. Sety gra się do 15 pkt bez prawa podwyższania).
5. Zawodnik rezerwowy może zagrać w grze podwójnej, a w następnej grze może być zawodnikiem podstawowym.
6. W przypadku kontuzji zawodnika, potwierdzonej przez opiekę medyczną, możemy wprowadzić do gry zawodnika
rezerwowego.
7. System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.
8. SPRZĘT: Zalecamy lotki firmy Yonex, model MAVIS 350 lub MAVIS 2000. Podczas zawodów organizowanych w
systemie Współzawodnictwa Sportowego Szkół nie gramy lotkami piórowymi (takim sprzętem dysponują nieliczne
szkoły).
III. Punktacja
a. Za wygrane spotkanie 3:0 lub 3:1 drużyna otrzymuje 3 punkty,
b. za wygrane spotkanie z wynikiem 3:2 drużyna otrzymuje 2 pkt,
c. za przegrane spotkanie drużyna otrzymuje 1 pkt
d. za walkower drużyna otrzymuje 0 punktów.
O kolejności decyduje:
- większa ilość wygranych meczy,
- większa liczba zdobytych dużych punktów,
- przy tej samej ilości dużych punktów w przypadku dwóch drużyn decyduje bezpośrednie spotkanie ,
- przy tej samej ilości dużych punktów trzech drużyn decyduje stosunek setów a następnie stosunek małych
punktów (lotek) liczony tylko z meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

9. SZACHY
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z
kalendarzami wojewódzki nie później niż do 30 września 2021 roku.

I. Uczestnictwo
1.
2.

drużynę stanowią uczniowie szkoły, roczniki 2007-2008
drużyna składa się z 4 uczniów:
- I szachownica
- chłopiec lub dziewczyna
- II szachownica
- chłopiec lub dziewczyna
- III szachownica - chłopiec lub dziewczyna
- IV szachownica - dziewczyna,
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Skład i kolejność zawodników w drużynie nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek.
Skład drużyny obowiązuje przez cały turniej.
W zawodach obowiązują przepisy FIDE i PZSzach.
Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia główny, którego decyzje są
ostateczne.
Zaleca się wprowadzenie na każdym etapie rozgrywek kojarzenia komputerowego systemem ChessArbiter.

II. System rozgrywek
1.
2.
3.
4.

Zawody przeprowadzone są w formie drużynowej.
Zaleca się prowadzenie zawodów systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 -9 rund (w przypadku
rozgrywek wojewódzkich).
Tempo gry, w przypadku posiadania zegarów elektronicznych 10 -15 min na partię dla zawodnika.
W przypadku nie posiadania zegarów elektronicznych 10-20 min. na partię dla zawodnika w rozgrywkach.

III. Punktacja
O miejscu drużyny decyduje w kolejności:
•
punkty duże (tzw. meczowe 2, 1, 0),
•
suma punktów zdobytych przez zawodników (wygrana – 1 pkt; remis – 0,5 pkt, przegrana – 0 pkt),
•
wartościowanie pełne Buchholza,
•
wynik bezpośredniego spotkania,
•
lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach,
•
dodatkowy mecz po wyczerpaniu w/w kryteriów.

10. NARCIARSTWO BIEGOWE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie
z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

I. Uczestnictwo:
Drużynę stanowi 5 zawodniczek lub 5 zawodników z jednej szkoły podstawowej, ur. w latach 2007 – 2008.
II. Program zawodów:
Dziewczęta i chłopcy – bieg ok. 3 km technika klasyczną
III. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Biegi odbywają się techniką klasyczną. Zawodnicy startują indywidualnie, co 30 sekund na podstawi losowania przed
startem. O miejscu drużyny decyduje suma czasów 4 najlepszych zawodników. Sprzęt bez ograniczeń. Prowadzona
będzie klasyfikacja indywidualna oraz drużynowa w kategoriach dziewcząt i chłopców.
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10. SIATKÓWKA PLAŻOWA
11.
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z
kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

I. Uczestnictwo
1. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej, roczniki 2007 –2008.
2. Zespół liczy 2 zawodniczki/zawodników + ew. 1 rezerwowa/rezerwowy.
3. Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać się z
własnymi piłkami.
II. Przepisy gry
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Finały wojewódzkie w siatkówce plażowej, w których udział weźmie 6 drużyn, zwycięzców półfinałów wojewódzkich
rozegrane zostaną systemem „każdy z każdym”.
Boisko o wymiarach 16 x 8 m
Wysokość siatki: - dziewczęta 215 cm
- chłopcy:
235 cm
Spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywa się do 15 punktów przy przynajmniej dwóch
punktach przewagi jednego z zespołów, trzeci decydujący set do 11 pkt przy przynajmniej dwóch punktach przewagi
jednego z zespołów.
Zawodnik rezerwowy ma prawo wejść raz na boisko w trakcie meczu z możliwością zmiany powrotnej.
Kolejność zagrywki musi być zachowana od początku do końca seta ( zgodnie z kolejnością podaną przez kapitana
zespołu po losowaniu)
Każda akcja mająca na celu skierowanie piłki w kierunku przeciwnika, z wyjątkiem zagrywki i bloku, jest traktowana
jako atak,
Każda pierwsza pika ( w tym również z zagrywki) powinna być odbita tzw. twardymi częściami ciała (z ew.
wyjątkiem dotyczącym tzw. bardzo mocnego ataku).
Zespół może wziąć jeden 30 sekundowy czas w każdym secie.

III. Punktacja
1. Przyznawane punkty:
za wygrane spotkanie drużyna, która zwyciężyła otrzymuje 2 punkty,
za przegrane spotkanie drużyna, która przegrała otrzymuje 1 punkt,
za walkower drużyna otrzymuje 0 punktów.
2. O kolejności zespołów decydują kolejno:
a. większa suma zdobytych punktów,
b. jeżeli dwie drużyny uzyskają taką samą liczbę punktów o kolejności miejsc decyduje bezpośrednie
spotkanie pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
c. jeżeli trzy lub więcej drużyn uzyska taką samą liczbę punktów należy utworzyć małą tabelę pomiędzy
zainteresowanymi zespołami i o kolejności miejsce decyduje:
- większa suma zdobytych punktów,
- większa liczba zwycięstw,
- lepszy (wyższy) stosunek setów wygranych do przegranych,
- lepszy (wyższy) stosunek małych punktów, zdobytych do straconych,
- jeśli pomiędzy 2 drużynami nie wyłoniono zwycięzcy to decyduje bezpośrednie spotkanie,
- jeśli pomiędzy 3 lub więcej drużynami nie wyłoniono zwycięzcy to decydują kolejno sety, małe punkty
z dużej tabeli,
- jeśli w/w warunki nie pozwoliły na wyłonienie zwycięzcy o kolejności decyduje losowanie pomiędzy
zainteresowanymi zespołami.

50

Dofinansowano ze środków MKDNiS oraz Urzędu Marszałkowskiego

13.

Kalendarz Imprez Sportowych 2021/2022

KOSZYKÓWKA 3x3

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami
wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

I. Uczestnictwo
1. W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.
2. Drużynę stanowią uczennice/ uczniowie jednej szkoły podstawowej, rocznik 2008.
3. Drużyna składa się z 4 zawodników (3 zawodników na boisku i 1 zmiennik).
Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać się z
własnymi piłkami.
II. Przepisy gry
• mecze są rozgrywane na boisku do koszykówki 3x3 z jednym koszem (wysokość – 3,05 m), boisko musi mieć
wyznaczoną linię rzutów wolnych (5,80 m), linię rzutów za 2 punkty (6,75 m) oraz „półkole bez szarży” pod koszem;
można używać połowy tradycyjnego boiska do koszykówki,
• rozgrywki dziewcząt i chłopców powinny odbywać się oficjalną piłką do gry w koszykówkę 3 x 3 o rozmiarze 6 dla
dziewcząt, natomiast rozmiar 7 dla chłopców,
• zespół sędziowski składa się z 1 lub 2 sędziów boiskowych oraz sędziów stolikowych,
• rzut monetą zdecyduje o tym, której drużynie przyznane zostanie posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu, drużyna, która
wygra losowanie ma prawo wybrać posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu lub przed rozpoczęciem ewentualnej
dogrywki,
• czas gry wynosi 10 minut, zegar czasu gry będzie zatrzymywany podczas sytuacji martwej piłki oraz podczas rzutów
wolnych,
• drużyna, która zdobędzie jako pierwsza 15 lub więcej punktów wygrywa mecz przed upływem czasu (dotyczy
regulaminowego czasu gry),
• drużyna musi oddać rzut do kosza w ciągu 12 sekund; gra na zwłokę lub zaniechanie aktywnej gry jest błędem, jeżeli
boisko nie jest wyposażone w zegar odmierzający czas do rzutu i drużyna nie stara się zakończyć akcji rzutem do kosza,
sędzia udziela tej drużynie ostrzeżenia rozpoczynając odliczanie ostatnich pięciu (5) sekund akcji,
• jeżeli na koniec regularnego czasu gry wynik pozostaje nierozstrzygnięty, zostanie rozegrana dogrywka; przed
rozpoczęciem dogrywki będzie miała miejsce jednominutowa przerwa,
• drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 2 punkty w dogrywce, wygrywa mecz,
• drużyna podlega karze za faule drużyny po tym, jak popełniła 6 fauli, faule popełnione w trakcie akcji rzutowej w polu
wewnątrz łuku będą karane jednym rzutem wolnym, a popełnione w trakcie akcji rzutowej z pola za łukiem będą karane
dwoma rzutami wolnymi,
• faule popełnione w trakcie akcji rzutowej, po której piłka wpada do kosza po rzucie z gry, karane są dodatkowym
jednym rzutem wolnym lub dwoma (gdy rzut był zza łuku),
• gdy zespół nie ma zawodnika rezerwowego albo jeden z zawodników musi zejść z boiska za przewinienie niesportowe
lub z powodu kontuzji, to zespół może dokończyć mecz w składzie dwóch zawodników,
• siódmy, ósmy i dziewiąty faul drużyny zawsze będzie karany dwoma rzutami wolnymi, kolejne faule karane są dwoma
rzutami oraz posiadaniem piłki,
• nie przyznaje się rzutów za faul w ataku,
• zmiana posiadania piłki przez którąkolwiek z drużyn, następująca po sytuacji martwej piłki (aut, faul), musi rozpocząć
się wymianą piłki (pomiędzy zawodnikami obrony oraz ataku) za łukiem, na szczycie boiska (tzw. check ball),
• za faul techniczny przyznaje się jeden rzut wolny,
• za faul niesportowy przyznaje się dwa rzuty wolne,
• po ostatnim rzucie wolnym wynikającym z kary za faul techniczny lub niesportowy gra zostanie kontynuowana poprzez
wymianę piłki za łukiem, na szczycie boiska (tzw. check ball);
• po celnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym grę wznawia drużyna, która nie zdobyła punktów, poprzez wy
kozłowanie lub podanie piłki do partnera znajdującego się poza łukiem,
• uważa się, że zawodnik znajduje się „za łukiem”, kiedy żadna z jego stóp nie dotyka miejsca na boisku wewnątrz łuku
ani łuku,
• przeciwnik może bronić podczas wyprowadzania lub podawania piłki za łuk (poza „półkolem bez szarzy”),
• po niecelnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym, jeśli drużyna ataku zbierze piłkę, może kontynuować grę; jeśli
drużyna obrony zbierze piłkę to musi wyprowadzić ją za łuk,
• po przechwyceniu lub zablokowaniu piłki należy wyprowadzić piłkę za łuk,
• w sytuacji rzutu sędziowskiego piłkę przyznaje się zawsze drużynie broniącej,
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zawodnik, który popełni dwa faule niesportowe zostaje zdyskwalifikowany, drużynie przeciwnej przyznaje się dwa rzuty
wolne i posiadanie piłki,
zawodnik, który popełnił dwa faule niesportowe (nie ma zastosowania do fauli technicznych) zostanie
zdyskwalifikowany przez sędziów z udziału w meczu i może zostać zdyskwalifikowany z całego wydarzenia przez
organizatora.
zmiany mogą być dokonane przez którąkolwiek z drużyn, podczas gdy piłka staje się martwa, przed wymianą piłki
pomiędzy zawodnikami drużyny ataku i obrony (tzw. check-ball) lub przed rzutem wolnym; zmiany mogą odbywać się
jedynie poza linią końcową, naprzeciwko kosza i nie wymagają one jakiegokolwiek działania ze strony sędziów,
każda drużyna ma prawo do jednej, 30-sto sekundowej, przerwy na żądanie; jakikolwiek zawodnik może poprosić o
przyznanie przerwy na żądanie podczas sytuacji martwej piłki.

III. Punktacja
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. większa liczba zdobytych punktów
2. jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej
grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli liczba
punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według
poniższych zasad, w następującej kolejności:
a. decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi
drużynami.
b. decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
c. decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie.
d. decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie.
Jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze losowania.
Jeżeli jedna lub więcej drużyn zostaje sklasyfikowanych na którymkolwiek etapie zasad podanych powyżej,
to procedury z punktu 2 stosuje się ponownie w stosunku do pozostałych niesklasyfikowanych drużyn.

WOJEWÓDZKI SYSTEM ZAWODÓW DLA IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
INDYWIDUALNA LEKKOATLETYKA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie
z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

I Regulamin zawodów:
1. W zawodach startuje młodzież, uczniowie szkoły podstawowej, roczniki 2007 – 2008
2. W zawodach obowiązuje regulamin WSZS w Gdańsku, a następnie przepisy PZLA.
3. Obowiązuje sprzęt dla grupy wiekowej młodzików:
4. Konkurencje:
Dziewczęta: 100m, 80 m. p. płotki, 200 m. p.płotki.,300m, 600m, 1000m, sztafeta 4x100m, skok w dal, skok wzwyż,
kula (3kg), dysk (0,75kg), oszczep (500g).
Chłopcy:
100m, 110 m. p. płotki, 200 m. p.płotki.,300m, 600m, 1000m, 2000m, sztafeta 4x100m, skok w dal, skok
wzwyż, kula (5kg), dysk (1kg), oszczep (600g),
Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach i sztafecie, a w przypadku biegów na 600m i dłuższych w jednym
z nich i w sztafecie.
5. Na zawody szkoła/ miasto /gmina/ powiat wystawia jedną sztafetę.
6. Sztafetę tworzą uczniowie jednej szkoły lub może to być reprezentacja miasta/gminy/powiatu.
7. Zawodnik startujący w sztafecie nie obciąża limitów startujących z powiatu.
8. W biegach na 80m,100m, i 110 ppł. rozegrane zostaną eliminacje i finał (o awansie do finału decydują osiągnięte
czasy ), pozostałe biegi – serie na czas.
9. W konkurencjach technicznych - 4 próby bez finału.
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10. W zawodach można startować w kolcach do 6 mm (nie dłuższych).
11. Na finał młodzież zgłasza się z własnymi numerami startowymi oraz pałeczkami (startujący w sztafecie).
12. W danej konkurencji musi wystartować min. 6 zawodników/zawodniczek, aby zostały naliczone punkty,
13. Medale zostaną przyznane przy przynajmniej 3 startujących zawodnikach/zawodniczkach
14. Numery powiatów są stałe:
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

- Gdańsk
- Gdynia
- Słupsk Gr.
- Sopot
- Bytów
- Chojnice
- Człuchów
- Pruszcz
- Kartuzy
- Kościerzyna
- Kwidzyn
- Lębork
- Malbork
- Nowy Dwór
- Puck
- Słupsk z.
- Starogard
- Tczew
- Wejherowo
- Sztum

– numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy -

od 1 - do 50
od 51- do 100
od 101- do 150
od 151- do 200
od 201- do 250
od 251- do 300
od 301- do 350
od 351- do 400
od 401- do 450
od 451- do 500
od 501- do 550
od 551- do 600
od 601- do 650
od 651- do 700
od 701- do 750
od 751- do 800
od 801- do 850
od 851- do 900
od 901- do 950
od 951-do 1000

Uczniowie powinni być ubezpieczeni oraz mieć podwójny numer startowy zgodny z podanym w zgłoszeniu reprezentacji
powiatu.

Przydział osobostartów indywidualnych
na powiaty roku szkolnym 2021/2022
w ramach XXII Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnej lekkiej atletyce

Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nazwa Powiatu

Liczba punktów uzyskanych w roku
szkolnym 2018/2019

Wejherowo
Słupsk Gr.
Gdańsk
Tczew
Bytów
Kościerzyna
Starogard Gd.
Puck
Słupsk Ziem.
Kwidzyn
Gdynia
Kartuzy
Lębork
Sztum
Pruszcz Gd.
Chojnice
Człuchów
Sopot
Malbork
Nowy Dwór Gd.

141
122
110
105
81
62
59
51
47
39
38
34
22
18
17
14
0
0
0
0

Sztafety dziewcząt i chłopców 4x100m poza limitem indywidualnym powiatu
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Liczba osobostartów
indywidualnych w roku
szkolnym 2021/ 2022
32
32
30
30
27
27
24
24
24
16
16
16
16
10
10
10
5
5
5
5
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LICEALIADA
2021 /2022
OGÓLNOPOLSKI SYSTEM ZAWODÓW DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
W ROCZNIKACH 2002 I MŁODSI
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz zasadami szczegółowymi zawartymi w
kalendarzach wojewódzkich.
W sprawach przepisów dyscyplin nieujętych w regulaminie stosuje się przepisy Polskich Związków Sportowych.

REGULAMINY SZCZEGÓŁOWE
1. KOSZYKÓWKA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie
z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

I. Uczestnictwo
1. Zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców.
2. Drużynę stanowią uczniowie szkoły ponadpodstawowej (szkoły dzienne), rocznik 2002 i młodsi.
3. Zespół liczy maksymalnie 12 zawodników (w turnieju).
4. Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać się z
własnymi piłkami.
II. Przepisy gry
1. Czas gry 4 x 10 min, w turnieju: 4 x 8 minut, z przerwami między I i II kwartą 2 min., między II i III kwartą 5 min., a
między III i IV 2 minuty.
2. W turnieju obowiązuje przepis 4 -ech przewinień dla zespołu w każdej kwarcie, po których wykonywane są rzuty
wolne.
3. W turnieju po 4-rech przewinieniach indywidualnych zawodnik musi opuścić boisko.
4. W razie remisu zarządza się 4-5 minutowe dogrywki
5. Czas akcji – 24 sekundy. Piłkę trzeba wprowadzić na pole przeciwnika w ciągu 8 sekund.
6. Nowe 14 sekund zostają przyznane, gdy piłka dotyka obręczy po zbiórce w ataku.
7. Rzuty wolne są wykonywane za każdy faul obrońców po czwartym faulu drużyny w każdej kwarcie.
8. W każdej kwarcie zespół ma prawo do 1-minutowej przerwy. W czwartej kwarcie dodatkowo jeszcze jedną.
9. W rozgrywkach dziewcząt gramy piłką rozmiar 6, chłopców piłką rozmiar 7.
III. Punktacja
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. większa liczba zdobytych punktów
2. jeżeli dwie lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej grupie, to o
kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) pomiędzy tymi drużynami.
Jeżeli liczba punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według
poniższych zasad, w następującej kolejności:
a. decyduje różnica koszy pomiędzy zdobytymi a straconymi w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
b. decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
c. decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w turnieju.
d. decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w turnieju.
Jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze losowania.
3. Jeżeli jedna lub więcej drużyn zostaje sklasyfikowanych na którymkolwiek etapie zasad podanych powyżej,
to procedury z punktu 2 stosuje się ponownie w stosunku do pozostałych niesklasyfikowanych drużyn.
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2. PIŁKA SIATKOWA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami
wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku

I. Uczestnictwo
1. Zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców,
2. Drużynę stanowią uczniowie szkoły ponadpodstawowej (szkoły dzienne), rocznik 2002 i młodsi, zespół liczy
maksymalnie 12 zawodniczek/zawodników (w turnieju), w tym ew. libero.
3. Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać się
z własnymi piłkami.
II. Przepisy gry
Wysokość siatki: - dziewczęta: 224 cm
- chłopcy: 243 cm
Spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywa się do 25 pkt. przy przynajmniej dwóch punktach
przewagi jednego z zespołów. Ewentualny trzeci decydujący set rozgrywany jest do 15 pkt., przy przynajmniej dwóch
punktach przewagi jednego z zespołów.
III. Punktacja
1. Przyznawane punkty:
za wygrane spotkanie drużyna, która zwyciężyła otrzymuje 2 punkty,
za przegrane spotkanie drużyna, która przegrała otrzymuje 1 punkt, za walkower drużyna otrzymuje 0 punktów.
2. O kolejności zespołów decydują kolejno:
a. większa suma zdobytych punktów,
b. jeżeli dwie drużyny uzyskają taką samą liczbę punktów o kolejności miejsc decyduje bezpośrednie
spotkanie pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
c. jeżeli trzy lub więcej drużyn uzyska taką samą liczbę punktów należy utworzyć małą tabelę pomiędzy
zainteresowanymi zespołami i o kolejności miejsce decyduje:
- większa suma zdobytych punktów,
- większa liczba zwycięstw,
- lepszy (wyższy) stosunek setów wygranych do przegranych,
- lepszy (wyższy) stosunek małych punktów, zdobytych do straconych,
- jeśli pomiędzy 2 drużynami nie wyłoniono zwycięzcy to decyduje bezpośrednie spotkanie,
- jeśli pomiędzy 3 lub więcej drużynami nie wyłoniono zwycięzcy to decydują kolejno sety, małe punkty
z dużej tabeli,
- jeśli w/w warunki nie pozwoliły na wyłonienie zwycięzcy o kolejności decyduje losowanie pomiędzy
zainteresowanymi zespołami.

3. PIŁKA RĘCZNA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami
wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

I. Uczestnictwo
1. Zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców.
2. Drużynę stanowią uczniowie szkoły ponadpodstawowej (szkoły dzienne) ), rocznik 2002 i młodsi.
3. Zespół liczy do 14 zawodniczek/zawodników.
4. Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać się z
własnymi piłkami.
II. Przepisy gry
1. Czas gry: 2 x 25 minut + 5 minut przerwy. (w systemie turniejowym czas gry dostosowany jest do liczby rozgrywanych
meczy),
2. obowiązują rozmiary piłki: 2 ( 54-56cm) – dziewczęta; 3 ( 56-58cm)- chłopcy,
3. drużyna ma prawo wziąć 1-minutowy czas w każdej połowie meczu,
4. dowolny system ustawienia obrony podczas całego meczu,
5. zmieniony jest przepis dotyczący zmian; zmiany zawodników możliwe są w dowolnym momencie meczu, a nie tylko
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wtedy, gdy drużyna zmieniająca zawodnika jest w posiadaniu piłki,
6. rzuty karne: w przypadku uzyskania remisu w meczu, zarządza się rzuty karne, które wykonuje 5 ustalonych przez
trenera zawodników. W przypadku kolejnego remisu zawodnicy wykonują rzuty karne do skutku.
7. Obowiązuje kategoryczny zakaz używania środków klejących piłkę.
III. Punktacja
1. Za wyniki osiągnięte w poszczególnych zawodach przyznaje się:
a) 3 pkt. – za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry
b) 2 pkt. - za zwycięstwo po rzutach karnych,
c) 1 pkt. - za porażkę po rzutach karnych,
d) 0 pkt. - za porażkę w regulaminowym czasie gry.
2. O kolejności drużyn w trakcie rozgrywek decydują kolejno:
a) większa liczba zdobytych punktów;
b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
- większa liczba punktów zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
- większa dodatnia różnica bramek z meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
- większa liczba zdobytych bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
- większa dodatnia (mniejsza ujemna) różnica bramek ze wszystkich meczów;
- większa liczba zdobytych bramek we wszystkich meczach;
- losowanie.
3. W meczach kończących się w podstawowym czasie gry remisem wynik zawodów zalicza się do tabeli (rzuty
karne po regulaminowym czasie gry służą jedynie wyłonieniu zwycięzcy i nie są zaliczane do wyniku meczu oraz
statystyk indywidualnych).

4. PIŁKA NOŻNA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami
wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

I. Uczestnictwo:
1. Drużynę stanowią uczniowie szkoły ponadpodstawowej, rocznik 2002 i młodsi (szkoły dzienne).
2. Oddzielne zawody dla dziewcząt i chłopców
3. Zespół liczy maksymalnie 12 zawodniczek/ zawodników w całym turnieju.
4. Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłek meczowych oraz znaczników. Na rozgrzewkę drużyny powinny
zgłaszać się z własnymi piłkami.
II. Przepisy gry
Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie określone w regulaminie – zgodnie z
przepisami PZPN.
1. Zespół składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz.
2. Zawody powinny być rozgrywane na boisku o nawierzchni trawiastej o wymiarach szerokość 20 –32 m.
3. Długość 40 – 56 m, bramki: 5 x 2 m, dopuszcza się na niższych szczeblach bramki 3 x2 m.,
Czas gry: 2 x 10 - 20 minut + do 5 minut przerwa.
4. Obuwie: zgodne z wymogami obiektu sportowego, na którym odbywać się będzie turniej.
5. Piłka: rozmiar „5”.
6. Pole karne: prostokąt o wymiarach 7 x 15 m ( w przypadku o wymiarach boiska 20 x 40 m, pole bramkowe wyznacza
półłuk o promieniu 6 m (pole jak w piłce ręcznej).
7. Bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu karnym.
8. Gra bez “spalonego”.
9. Zmiany hokejowe (błędy będą karane w następujący sposób: strata piłki lub rzut wolny pośredni)
10. Rzut karny z 7 m przy bramkach 3 x 2 m lub 9 m przy bramkach 5 x 2 m.
11. Rzut od bramki wybijany jest z tzw. „piątki” (czyli z piłki nieruchomo stojącej na ziemi w obrębie pola karnego). Piłka
musi opuścić pole karne.
12. Rzut od bramki wybijany jest z „piątki” tylko w obrębie własnej połowy (piłka musi dotknąć podłoża na własnej
połowie).
13. Bramkarz po chwycie piłki z akcji wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą tylko w obrębie własnej połowy.
14. Za złe wprowadzenie przez bramkarza przyznaje się drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni, wykonywany z linii
środkowej boiska z miejsca jej przekroczenia. W tym przypadku nie obowiązuje przepis o „prawie korzyści”
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15. Rozpoczęcie i wznowienie gry ze środka boiska traktowane jest jako rzut wolny pośredni
16. Piłka z rozpoczęcia/wznowienia gry może zostać zagrana do tyłu.
17. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej musza znajdować się przynajmniej w
odległości 5 m od piłki.
18. Wybicie piłki z autu powinno być wykonane nogą z linii bocznej boiska (piłka stojąca).
19. Stosowane są kary wychowawcze: 1min., 2min. i dyskwalifikacja (wykluczenie z gry: zawodnik ukarany opuszcza boisko
na czas gry. Usuniętego zawodnika nie może zastąpić do końca spotkania). Za wybitnie niesportowe zachowanie sędzia
może od razu ukarać zawodnika czerwoną kartką (usuniętego zawodnika nikt nie może zastąpić do końca spotkania).
III. Punktacja
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis - 1 punkt, za przegrane 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. większa liczba zdobytych punktów,
2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
a. bezpośrednie spotkanie pomiędzy zainteresowanymi zespołami
b. korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c. lepsza różnica bramek w całym turnieju,
d. większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,
Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi
zespołami.
W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę trwająca 2 x 5 minut.
Następnie, jeśli dogrywka nie wyłoni wygranych należy przeprowadzić konkurs rzutów karnych po 5, potem po razie
do skutku.

5. UNIHOKEJ
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie
z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

I. Uczestnictwo
1.
2.
3.
4.

Drużynę stanowią uczniowie szkoły ponadpodstawowej, rocznik 2002 i młodsi (szkoły dzienne).
Zespół składa się z 12 zawodników w tym 5 zawodników w polu + bramkarz i 6 rezerwowych graczy.
Zawody rozgrywane są oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłeczek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać
się z własnymi piłeczkami.

II. Przepisy gry
1. Wymiary boiska szer. 18-20 m dł. 36-40 m,
2. czas gry: 3 tercje x 5-10 minut + 2 minuty przerwy (zgodnie z ustaleniami organizatora),
3. pole bramkowe: szerokość 5 m x długość 4 m,
4. pole przed bramkowe szerokość 2,5 m długość 1 m (linia bramkowa znajduje się 3,5 m od linii końcowej boiska),
5. bramki 160 x 115 cm ( dopuszcza się bramki klubowe 140 x 105 cm).
III. Punktacja
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis – 1 punkt, za przegraną – 0 punktów.
O kolejności miejsc zespołów decyduje:
• większa liczba zdobytych punktów,
• gdy dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
- wynik bezpośredniego spotkania lub mała tabela - między zainteresowanymi zespołami (większa liczba
zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami)
- lepsza różnica bramek - większa, dodatnia różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych
drużyn,
- większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,
• jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi
drużynami.
link do strony PZU http://www.polskiunihokej.pl/do-pobrania/przepisy-i-regulaminy-dopobrania
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6. LEKKOATLETYKA:
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z
kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

6.1

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

I. Uczestnictwo
1. W zawodach startują reprezentacje szkół oddzielnie dziewcząt i chłopców.
2. Reprezentacja składa się z 6 uczniów/uczennic jednej szkoły ponadpodstawowej, urodzonych w 2002 i młodsi.
II. Program zawodów
Biegi sztafetowe na dystansach uzależnionych od ukształtowania terenu i innych warunków:
- dziewczęta 6 x 1000-1200 m
- chłopcy
6 x 1000-1200 m
III. Sposób przeprowadzenia zawodów
1. Bieg zostanie rozegrany w formie sztafety, zawodnicy startujący na pierwszej zmianie biegną ze startu
wspólnego.
2. Strefa zmiany wynosi 20 m (10 metrów przed i za linią startu).
➢ UWAGA NUMERY STARTOWE POWINNY BYĆ ZAZNACZONE PISMEM ARABSKIM
- Powiat
I
- Powiat
II
- Powiat
III
- Powiat
IV
- Powiat
V
- Powiat
VI
- Powiat
VII
- Powiat
VIII
- Powiat
IX
- Powiat
X
- Powiat
XI
- Powiat
XII
- Powiat
XIII
- Powiat
XIV
- Powiat
XV
- Powiat
XVI
- Powiat
XVII
- Powiat
XVIII
- Powiat
XIX
- Powiat
XX
- II Zespół XXI
- Gospodarz XXII

- Gdańsk
- Gdynia
- Słupsk Gr.
- Sopot
- Bytów
- Chojnice
- Człuchów
- Pruszcz
- Kartuzy
- Kościerzyna
- Kwidzyn
- Lębork
- Malbork
- Nowy Dwór
- Puck
- Słupsk z.
- Starogard
- Tczew
- Wejherowo
- Sztum
- Gdańsk
-

– numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy -
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od 1(1)- do 1 (10)
od 2(1)- do 2 (10)
od 3(1)- do 3 (10)
od 4(1)- do 4 (10)
od 5(1)- do 5 (10)
od 6(1)- do 6 (10)
od 7(1)- do 7 (10)
od 8(1)- do 8 (10)
od 9(1)- do 9 (10)
od10(1)-do10 (10)
od11(1)-do11 (10)
od12(1)-do12 (10)
od13(1)-do13 (10)
od14(1)-do14 (10)
od15(1)-do15 (10)
od16(1)-do16 (10)
od17(1)-do17 (10)
od18(1)-do18 (10)
od19(1)-do19 (10)
od20(1)-do20 (10)
od21(1)-do21 (10)
od22(1)-do22 (10)
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6.2 DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami
wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

I. Uczestnictwo
1.
2.

W zawodach startują reprezentacje szkolne, oddzielnie dziewcząt i chłopców - zespół składa się z 5 uczennic /
uczniów urodzonych w 2002 roku i młodszych (szkoły ponadpodstawowe dzienne).
W zawodach prawo startu mają również zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-3 w zawodach poprzedniego szczebla,
jeżeli ich drużyna nie awansowała.

II. Program zawodów
Biegi na dystansach : a.
b.

dziewczęta 1500 m – 2000m
chłopcy
2000 m - 2500 m

III. Sposób przeprowadzenia zawodów:
Dystanse dostosowane do warunków terenowych, ukształtowania terenu i innych czynników. Start wspólny w
poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach 5 zawodników; wyznaczeni przez
nauczyciela liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy, wg ustaleń drużyn, za nimi.
Suma miejsc na mecie zdobytych przez wszystkich członków zespołu decyduje o jego miejscu w klasyfikacji
drużynowej.
W przypadku ukończenia biegu przez mniej niż 5 zawodników, punktuje się kolejno na dalszych miejscach najpierw
drużyny w których zawody ukończyło 4 zawodników, potem 3 itd….

6.3

FESTWAL SZTAFET

I. Uczestnictwo
- w zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych oddzielnie dziewcząt i chłopców;
- reprezentacja składa się z 5 uczniów/uczennic (4 zawodników. + 1 rezerwowy.), urodzonych w 2002 i młodszych;
- 1 zawodnik może brać udział w 1 sztafecie.
II. Program zawodów
o dziewczęta
▪ 4 x 100m,
▪ 4 x 400m,
o chłopcy
▪ 4 x 100m,
▪ 4 x 400m.
III. Sposób przeprowadzenia zawodów
Szkoły posiadają numery startowe oraz pałeczki sztafetowe (własne). Zawodnicy mogą startować w kolcach
lekkoatletycznych. Zawody będą rozgrywane w seriach na czas. Przepisy rozgrywania konkurencji zgodnie z przepisami
PZLA.
Bieg powinien być rozgrywany po torach przez pierwsze dwie zmiany (100, 200) jak również część trzeciej zmiany (300), aż
do bliższej krawędzi linii zejścia, gdzie zawodnicy mogą zacząć zbiegać do krawężnika (bieg po torach przez dwa wiraże.
Start odbywa się w tym przypadku ze specjalnie wyznaczonych miejsc startu na wirażu 200 metrów. Linie startu muszą być
tam wyznaczone jak do 400 metrów).
W biegu drugi i trzeci zawodnik (ci którzy biegną 200 i 300 metrów) mogą rozpocząć bieg (tzw. dobieg) w odległości nie
większej niż 10 metrów od wyznaczonej strefy zmian. W przypadku nieprzestrzegania powyższego przepisu, zespół
sztafetowy powinien zostać ukarany dyskwalifikacją.
Zawodnicy biegnący w ostatniej zmianie (400) nie mogą robić tzw. dobiegów, muszą wystartować i przejąć pałeczkę od
zawodnika przekazującego wewnątrz strefy zmian.
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7. TENIS STOŁOWY
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami
wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

I. Uczestnictwo
1. W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.
2. Drużynę stanowią uczennice/ uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2002r i młodsi.
Zespół liczy: 2 dziewczynki + 1 rezerwowa lub 2 chłopców + 1 rezerwowy.
3. Obowiązuje ten sam skład przez cały turniej.
4. Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłeczek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać się
z własnymi piłeczkami.
II. Sposób przeprowadzenia zawodów
Układ gier w meczu drużynowym:
1. Mecz składa się z 1-5 gier rozgrywanych kolejno według układu;
Kolejność gier
1 gra
2 gra
3 gra
4 gra
5 gra

Rozstawienie
A-X
B-Y
podwójna
A-Y
B-X

2. Mecz kończy się z chwilą uzyskania przez jedną z drużyn 3 zwycięstw (gry do trzech wygranych setów).
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zawodnik rezerwowy może być wprowadzony po drugiej grze meczu.
Gra podwójna (debel) w dowolnym ustawieniu drużyny.
Sety rozgrywa się do 11 pkt z zachowaniem min. 2-punktowej przewagi.
W przypadku kontuzji zawodnika, potwierdzonej przez opiekę medyczną, możemy wprowadzić do gry zawodnika
rezerwowego.
System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.
Zawodnicy zobowiązani są posiadać własny przepisowy sprzęt sportowy.

III. Punktacja
1. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje - 2 pkt
2. Za przegraną drużyna otrzymuje - 1 pkt
3. Za niedokończenie lub nierozegranie meczu drużyna otrzymuje - 0 pkt
O kolejności decyduje:
a. większa liczba zdobytych „dużych” punktów;
b. jeżeli dwie drużyny w grupie mają zdobytą tą samą liczbę meczowych punktów, decyduje bezpośrednie spotkanie;
c. przy tej samej ilości dużych punktów trzech drużyn decyduje stosunek setów a następnie stosunek małych
punktów liczony tylko z meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
Sprawy meczowe nieujęte w niniejszym regulaminie regulują aktualne przepisy PZTS.

8. BADMINTON
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl
zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

I. Uczestnictwo
1. W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.
2. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej (dziennej), urodzeni w roku 2002 i młodsi.
Zespół liczy: - 2 dziewczynki + zawodniczka rezerwowa,
- 2 chłopców + zawodnik rezerwowy.
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3. Obowiązuje ten sam skład przez cały turniej.
4. Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie lotek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać się z
własnymi lotkami.
II. Sposób przeprowadzenia zawodów
1. Kolejność gier:
I rzut
II rzut
A–X
Gra podwójna
B–Y
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

III rzut
A–Y
B–X

Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych gier.
Gry rozgrywane są do dwóch lub trzech wygranych setów w zawodach gminnych i powiatowych (w zależności od
liczby drużyn w turnieju). Półfinał i finał wojewódzki i rozgrywamy do trzech wygranych setów.
Sety gra się do 15 pkt (bez prawa podwyższania).
Zawodnik rezerwowy może zagrać w grze podwójnej, a w następnej grze może być zawodnikiem podstawowym.
W przypadku kontuzji zawodnika, potwierdzonej przez opiekę medyczną, możemy wprowadzić do gry zawodnika
rezerwowego.
System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.
SPRZĘT: Zalecamy lotki firmy Yonex, model MAVIS 350 lub MAVIS 2000. Podczas zawodów organizowanych w
systemie Współzawodnictwa Sportowego Szkół nie gramy lotkami piórowymi (takim sprzętem dysponują nieliczne
szkoły).

III. Punktacja
a. Za wygrane spotkanie 3:0 lub 3:1 drużyna otrzymuje 3 punkty,
b. za wygrane spotkanie z wynikiem 3:2 drużyna otrzymuje 2 pkt,
c. za przegrane spotkanie drużyna otrzymuje 1 pkt
d. za walkower drużyna otrzymuje 0 punktów.
O kolejności decyduje:
- większa liczba zdobytych dużych punktów,
- przy tej samej ilości dużych punktów w przypadku dwóch drużyn decyduje bezpośrednie spotkanie ,
- przy tej samej ilości dużych punktów trzech drużyn decyduje stosunek setów a następnie stosunek małych
punktów (lotek) liczony tylko z meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami .

9. SZACHY
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z
kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

I. Uczestnictwo
1. Drużynę stanowią uczniowie szkoły ponadpodstawowej, młodzież urodzona w latach 2002 i młodsi.
2. Drużyna składa się z 4 osób:
- I szachownica
- chłopiec lub dziewczyna
- II szachownica
- chłopiec lub dziewczyna
- III szachownica
- chłopiec lub dziewczyna
- IV szachownica
- dziewczyna
3. Skład i kolejność zawodników w drużynie nie może ulec zmianie w trakcie rozgrywek.
4. Na szachownicy chłopca może zostać zgłoszona dziewczyna.
5. Skład drużyny obowiązuje przez cały turniej.
6. W zawodach obowiązują przepisy FIDE i PZSzach.
7. Zaleca się wprowadzenie na każdym etapie rozgrywek kojarzenia komputerowego systemem ChessArbiter.
8. Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia główny, którego decyzje są ostateczne.
II. System rozgrywek
1. zawody przeprowadzone są w formie drużynowej.
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2. zaleca się prowadzenie zawodów systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7 -9 rund (w przypadku
rozgrywek wojewódzkich).
3. tempo gry, w przypadku posiadania zegarów elektronicznych 10 -15 min na partię zawodnika,
W przypadku nie posiadania zegarów elektronicznych 10-20 min. na partię dla zawodnika.
III. Punktacja
O miejscu drużyny decyduje w kolejności:
- punkty duże (meczowe 2, 1, 0),
- suma punktów zdobytych przez zawodników (wygrana – 1 pkt; remis – 0,5 pkt, przegrana – 0 pkt),
- wartościowanie pełne Buchholza
- wynik bezpośredniego spotkania,
- lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach,
- dodatkowy mecz po wyczerpaniu w/w kryteriów.

10. SIATKÓWKA PLAŻOWA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z
kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

I. Uczestnictwo
1. W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.
2. Drużynę stanowią uczniowie szkoły ponadpodstawowej dziennej, urodzeni w 2002r. i młodsi (szkoły dzienne).
3. Zespół liczy 2 zawodniczki/ zawodników + ew. 1 rezerwowy.
4. Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać się z
własnymi piłkami.
II. Przepisy gry
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
5.
6.

Finały wojewódzkie w siatkówce plażowej, w których udział weźmie 6 drużyn, zwycięzców półfinałów
wojewódzkich, rozegrane zostaną systemem „każdy z każdym”.
Boisko o wymiarach 16 x 8 m.
Wysokość siatki: - dziewczęta 224 cm
- chłopcy:
243 cm
Spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywa się do 15 punktów przy przynajmniej dwóch
punktach przewagi jednego z zespołów, trzeci decydujący set do 11 pkt przy przynajmniej dwóch punktach
przewagi jednego z zespołów.
Zawodnik rezerwowy ma prawo wejść wyłącznie raz na boisko w trakcie meczu – bez prawa zmiany powrotnej.
Kolejność zagrywki musi być zachowana od początku do końca seta ( zgodnie z kolejnością podaną przez
kapitana zespołu po losowaniu).
Każda akcja mająca na celu skierowanie piłki w kierunku przeciwnika, z wyjątkiem zagrywki i bloku, jest
traktowana jako atak
Każda pierwsza pika ( w tym również z zagrywki) powinna być odbita tzw. twardymi częściami ciała (z ew.
wyjątkiem dotyczącym tzw. bardzo mocnego ataku).
Zespół może wziąć jeden 30 sekundowy czas w każdym secie. O przerwę może prosić tylko kapitan zespołu.

III. Punktacja
1. Przyznawane punkty:
za wygrane spotkanie drużyna, która zwyciężyła otrzymuje 2 punkty,
za przegrane spotkanie drużyna, która przegrała otrzymuje 1 punkt, za walkower drużyna otrzymuje 0 punktów.
2. O kolejności zespołów decydują kolejno:
a. większa suma zdobytych punktów,
b. jeżeli dwie drużyny uzyskają taką samą liczbę punktów o kolejności miejsc decyduje bezpośrednie
spotkanie pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
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c. jeżeli trzy lub więcej drużyn uzyska taką samą liczbę punktów należy utworzyć małą tabelę pomiędzy
zainteresowanymi zespołami i o kolejności miejsce decyduje:
- większa suma zdobytych punktów,
- większa liczba zwycięstw,
- lepszy (wyższy) stosunek setów wygranych do przegranych,
- lepszy (wyższy) stosunek małych punktów, zdobytych do straconych,
- jeśli pomiędzy 2 drużynami nie wyłoniono zwycięzcy to decyduje bezpośrednie spotkanie,
- jeśli pomiędzy 3 lub więcej drużynami nie wyłoniono zwycięzcy to decydują kolejno sety, małe punkty
z dużej tabeli,
- jeśli w/w warunki nie pozwoliły na wyłonienie zwycięzcy o kolejności decyduje losowanie pomiędzy
zainteresowanymi zespołami.

11. KOSZYKÓWKA 3x3
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie
z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2020 roku.

I. Uczestnictwo
• W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców,
• Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej urodzeni w roku 2003 i młodsi.
• Drużyna składa się z 4 zawodniczek/zawodników (3 zawodników na boisku i 1 zmiennik).
• Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny powinny zgłaszać się z
własnymi piłkami.
II. Przepisy gry
• mecze są rozgrywane na boisku do koszykówki 3x3 z jednym koszem (wysokość – 3,05 m), boisko musi mieć
wyznaczoną linię rzutów wolnych (5,80 m), linię rzutów za 2 punkty (6,75 m) oraz „półkole bez szarży” pod koszem;
można używać połowy tradycyjnego boiska do koszykówki,
• rozgrywki dziewcząt i chłopców powinny odbywać się oficjalną piłką do gry w koszykówkę 3x3 o rozmiarze ‘6,
• zespół sędziowski składa się z 1 lub 2 sędziów boiskowych oraz sędziów stolikowych,
• rzut monetą zdecyduje o tym, której drużynie przyznane zostanie posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu, drużyna, która
wygra losowanie ma prawo wybrać posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu lub przed rozpoczęciem ewentualnej
dogrywki,
• czas gry wynosi 10 minut, zegar czasu gry będzie zatrzymywany podczas sytuacji martwej piłki oraz podczas rzutów
wolnych,
• drużyna musi oddać rzut do kosza w ciągu 12 sekund; gra na zwłokę lub zaniechanie aktywnej gry jest błędem, jeżeli
boisko nie jest wyposażone w zegar odmierzający czas do rzutu i drużyna nie stara się zakończyć akcji rzutem do kosza,
sędzia udziela tej drużynie ostrzeżenia rozpoczynając odliczanie ostatnich pięciu (5) sekund akcji,
• drużyna, która zdobędzie jako pierwsza 15 lub więcej punktów wygrywa mecz przed upływem czasu (dotyczy
regulaminowego czasu gry),
• jeżeli na koniec regularnego czasu gry wynik pozostaje nierozstrzygnięty, zostanie rozegrana dogrywka; przed
rozpoczęciem dogrywki będzie miała miejsce jednominutowa przerwa,
• drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 2 punkty w dogrywce, wygrywa mecz,
• drużyna podlega karze za faule drużyny po tym, jak popełniła 6 fauli, faule popełnione w trakcie akcji rzutowej w polu
wewnątrz łuku będą karane jednym rzutem wolnym, a popełnione w trakcie akcji rzutowej z pola za łukiem będą karane
dwoma rzutami wolnymi,
• faule popełnione w trakcie akcji rzutowej, po której piłka wpada do kosza po rzucie z gry, karane są dodatkowym
jednym rzutem wolnym lub dwoma (gdy rzut był zza łuku),
• gdy zespół nie ma zawodnika rezerwowego albo jeden z zawodników musi zejść z boiska za przewinienie niesportowe
lub z powodu kontuzji, to zespół może dokończyć mecz w składzie dwóch zawodników,
• siódmy, ósmy i dziewiąty faul drużyny zawsze będzie karany dwoma rzutami wolnymi, kolejne faule karane są dwoma
rzutami oraz posiadaniem piłki,
• nie przyznaje się rzutów za faul w ataku,
• zmiana posiadania piłki przez którąkolwiek z drużyn, następująca po sytuacji martwej piłki (aut, faul), musi rozpocząć
się wymianą piłki (pomiędzy zawodnikami obrony oraz ataku) za łukiem, na szczycie boiska (tzw. check ball),
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za faul techniczny przyznaje się jeden rzut wolny,
za faul niesportowy przyznaje się dwa rzuty wolne,
po ostatnim rzucie wolnym wynikającym z kary za faul techniczny lub niesportowy gra zostanie kontynuowana poprzez
wymianę piłki za łukiem, na szczycie boiska (tzw. check ball);
po celnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym grę wznawia drużyna, która nie zdobyła punktów, poprzez wy
kozłowanie lub podanie piłki do partnera znajdującego się poza łukiem,
przeciwnik może bronić podczas wyprowadzania lub podawania piłki za łuk (poza „półkolem bez szarzy”),
po niecelnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym, jeśli drużyna ataku zbierze piłkę, może kontynuować grę; jeśli
drużyna obrony zbierze piłkę to musi wyprowadzić ją za łuk,
po przechwyceniu lub zablokowaniu piłki należy wyprowadzić piłkę za łuk,
uważa się, że zawodnik znajduje się „za łukiem”, kiedy żadna z jego stóp nie dotyka miejsca na boisku wewnątrz łuku
ani łuku,
w sytuacji rzutu sędziowskiego piłkę przyznaje się zawsze drużynie broniącej,
zawodnik, który popełni dwa faule niesportowe zostaje zdyskwalifikowany, drużynie przeciwnej przyznaje się dwa rzuty
wolne i posiadanie piłki,
zawodnik, który popełnił dwa (2) faule niesportowe (nie ma zastosowania do fauli technicznych) zostanie
zdyskwalifikowany przez sędziów z udziału w meczu i może zostać zdyskwalifikowany z całego wydarzenia przez
organizatora.
zmiany mogą być dokonane przez którąkolwiek z drużyn, podczas gdy piłka staje się martwa, przed wymianą piłki
pomiędzy zawodnikami drużyny ataku i obrony (tzw. check-ball) lub przed rzutem wolnym; zmiany mogą odbywać się
jedynie poza linią końcową, naprzeciwko kosza i nie wymagają one jakiegokolwiek działania ze strony sędziów,
każda drużyna ma prawo do jednej, 30-sto sekundowej, przerwy na żądanie; jakikolwiek zawodnik może poprosić o
przyznanie przerwy na żądanie podczas sytuacji martwej piłki,

III. Punktacja
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów.
O kolejności zespołów decydują kolejno:
1. większa liczba zdobytych punktów
2. jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej
grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli liczba
punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według
poniższych zasad, w następującej kolejności:
a. decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi
drużynami.
b. decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
c. decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie.
d. decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie.
Jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze
losowania.
Jeżeli jedna (1) lub więcej drużyn zostaje sklasyfikowanych na którymkolwiek etapie zasad podanych
powyżej, to procedury z punktu 2 stosuje się ponownie w stosunku do pozostałych niesklasyfikowanych drużyn.
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WOJEWÓDZKI SYSTEM ZAWODÓW DLA MŁODZIEŻY
LICEALIADA
INDYWIDUALNA LEKKOATLETYKA
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie
później niż do 30 września 2021 roku.

STARTUJĄCY: W zawodach startuje młodzież szkół ponadpodstawowych urodzona w latach 2002 i młodsi.
REGULAMIN: W zawodach obowiązuje regulamin WSZS w Gdańsku, a następnie przepisy PZLA.
PROGRAM:
Dziewczęta: 100m, 400m, 800m, 1500 m, 4x100m, skok w dal, wzwyż, kula (4kg), oszczep (600g) i dysk 1kg
Chłopcy:

100m, 400m, 800 m, 1500m, 4x100m, skok w dal, wzwyż, oszczep (800g), kula (6kg) i dysk 1,75 kg.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat
- Powiat

Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach + sztafeta
Na zawody szkoła/miasto/gmina/powiat wystawia jedną sztafetę
Biegający na 800m i 1500m mają prawo startu w jednej konkurencji
W biegach 100m – serie na czas w finale 8 najlepszych czasów
W pozostałych biegach klasyfikacja na podstawie osiągniętych w seriach wyników
W konkurencjach technicznych – 4 próby bez finałów
Sztafetę tworzą uczniowie jednej szkoły lub może to być reprezentacja miasta/gminy/powiatu
W zawodach można startować w kolcach do 6 mm (nie dłuższych).
Na finał młodzież zgłasza się z własnymi numerami startowymi oraz pałeczkami (startujący w sztafecie).
W danej konkurencji musi wystartować min. 6 zawodników/zawodniczek, aby zostały naliczone punkty,
Medale zostaną przyznane przy przynajmniej 3 startujących zawodnikach/zawodniczkach
Numery powiatów są stałe:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

- Gdańsk
- Gdynia
- Słupsk Gr.
- Sopot
- Bytów
- Chojnice
- Człuchów
- Pruszcz
- Kartuzy
- Kościerzyna
- Kwidzyn
- Lębork
- Malbork
- Nowy Dwór
- Puck
- Słupsk z.
- Starogard
- Tczew
- Wejherowo
- Sztum

– numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy – numer startowy -

od 1 - do 50
od 51- do 100
od 101- do 150
od 151- do 200
od 201- do 250
od 251- do 300
od 301- do 350
od 351- do 400
od 401- do 450
od 451- do 500
od 501- do 550
od 551- do 600
od 601- do 650
od 651- do 700
od 701- do 750
od 751- do 800
od 801- do 850
od 851- do 900
od 901- do 950
od 951-do 1000

Uczniowie powinni być ubezpieczeni oraz mieć podwójny numer startowy zgodny z podanym w zgłoszeniu reprezentacji
powiatu.
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FUTSAL
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie
z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.

I.Uczestnictwo
W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców zespoły z jednej szkoły, młodzież urodzona w latach 2002 i młodsi.
Drużyna składa się z 10 zawodniczek /zawodników w całym turnieju (4 zawodników na boisku + bramkarz).
Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłek meczowych oraz znaczników. Na rozgrzewkę drużyny powinny
zgłaszać się z własnymi piłkami.
II.Przepisy gry
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Wymiary pola gry: długość minimum 25m, max. 42m, szerokość minimum 15m max 25m
Bramki: odległość (licząc od wewnątrz) pomiędzy słupkami wynosi 3m, a odległość od dolnej krawędzi poprzeczki
do powierzchni boiska wynosi 2m
Ilość zmian zawodników nieograniczona,
Zmiany w czasie przerwy w grze w strefie zmian,
Obuwie – treningowe lub płócienne z podeszwą z gumy, (bez korków)
Czas gry 2 x (12-15 min.), przerwa 3min,
Drużynie przysługują dwie przerwy 1min ( po jednej w każdej połowie ),
Organizator może zmienić czas gry

III. Punktacja
Za wygrane spotkanie zespół otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegrane 0 pkt.
O kolejności miejsce decyduje:
•
•
•
•
•

większa liczba zdobytych punktów
wynik bezpośredniego spotkania
korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami
większa ilość zdobytych bramek w całym turnieju
Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne miedzy
zainteresowanymi zespołami (po 5).
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Wykaz kontaktów Członków Zarządu
Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego
w Gdańsku

LP

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA

TEL. KOMÓRKOWY

E-MAIL

1 Tomasz Janowicz

Przewodniczący WSZS

604 253 989

tomjano@op.pl

2 Zbigniew Gajewski

Urzędujący
Wiceprzewodniczący WSZS

605 600 251

biuro@wszs.pomorze.pl

3 Marek Wołoszyk

Wiceprzewodniczący WSZS

605 847 714

marekwoloszyk@o2.pl

4 Lech Kwiatkowski

Członek Prezydium WSZS

603 099 093

lekkoatletykarodło@wp.pl

5 Piotr Woźniak

Członek Prezydium WSZS

502 980 513

p.wozniak@ssm.gda.pl

6 Andrzej Byczkowski

Członek Prezydium WSZS

666 014 842

dyrektor.pzpow@o2.pl

7 Jerzy Polak

Członek Prezydium WSZS

502 493 766

szsslupsk@op.pl

8 Urszula Górska

Członek Zarządu WSZS

695 644 400

ulagorska@onet.pl

9 Tomasz Kraskowski

Członek Zarządu WSZS

665 217 771

tomek.uks@wp.pl

10 Mirosław Płotka

Członek Zarządu WSZS

608 627 023

helmir13@gmail.pl

11 Jarosław Mamrot

Członek Zarządu WSZS

509 139 587

ewajaro86@o2.pl

12 Piotr Muchowski

Członek Zarządu WSZS

609 938 228

piotr.przechlewo@onet.pl

13

Członek Zarządu WSZS

501 642 855

basketbart@interia.pl

Bartłomiej Woźniak

KOMISJA REWIZYJNA
1 Alicja Ścierzyńska

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej WSZS

506 377 936

2
2 Arkadiusz Szlas

Członek Komisji
Rewizyjnej WSZS

500 223 845

Członek Komisji
Rewizyjnej WSZS

508 342 695

3 Grzegorz Kuchlin
1
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matejkosp3@gmail.com
adek_82@interia.pl
grzegorz.kuchlin@onet.eu
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KONTAKTY
Powiatowych Koordynatorów Sportu Szkolnego
IGRZYSK DZIECI I IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
POWIAT

IMIĘ
I NAZWISKO

bytowski

Ewelina Malek

chojnicki

Joanna Jaster
Magdalena Kowalczyk

człuchowski
Piotr Muchowski
Gdańsk

Piotr Woźniak

Gdańsk

ID

Krzysztof Skalski

Gdańsk

IMS

Dominik Janowczyk

gdański
Gdynia
kartuski
kościerski

Alicja Ścierzyńska
Zenon Kulwikowski
Damian Barambas
Mirosław Płotka
Tomasz Kraskowski
Tomasz Gierszewski

kwidzyński

Magdalena Sawkow

lęborski

Krystian Kuczyński

malborski

Janusz Górski

nowodworski

Lubomir Głowacki

pucki

Marek Heyducki

Słupsk m.

Kazimierz Skiba

Słupsk z.

Jerzy Polak
Joanna Szaniawska

Sopot

Józef Kamiński

starogardzki

Aleksandra Kawka

sztumski

Piotr Ciesielski

tczewski

Przemysław
Kościjańczuk

wejherowski

Jarosław Mamrot

ADRES
Starostwo Powiatowe 77-100 Bytów,
ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w
Chojnicach
Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury,
Sportu i Turystyki os. Wazów 1 83-300
Człuchów
Szkoła Podstawowa w Przechlewie
77-320 Przechlewo, ul. Człuchowska 26/2

Gdański Zespół Schronisk i Sportu
Szkolnego, ul. Grunwaldzka 244
Gdański Zespół Schronisk i Sportu
Szkolnego ul. Grunwaldzka 244
Gdański Zespół Schronisk i Sportu
Szkolnego ul. Grunwaldzka 244
Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Matejki 4
83-000 Pruszcz Gdański
Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich

Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9

KONTAKT
Tel. 59/ 822-80-03
e.malek@powiatbytowski.pl
Tel. 607 044 743
joanna.jaster@wp.pl
Tel. 59 834 53 66
sekretariat@poeksit.czluchow.org.pl
Tel. 609-938-228
piotr.przechlewo@onet.pl
Tel. 502-980-513 58/346-03-03
p.wozniak@ssm.gda.pl
Tel. 723 781 247
k.skalski@wp.pl
Tel. 796 630 963
d.janowczyk470@gmail.com
Tel. 58/682-29-53 506-377-936
matejkosp3@gmail.com

502 291 114 zenon.kulwikowski@gmail.com
Tel. 785 174 722
d.barambas@gdyniasport.pl

SP w Miechucinie ul. Szkolna 1 83-334
Miechucino
Zespół Szkół w Lipuszu, 83-424 Lipusz
ul. Derdowskiego 7a

Tel. 609 938 228
helmir13@gmail.pl

82-500 Kwidzyn ul. Sportowa 6
KKL „RODŁO”
Starostwo Powiatowe, 84-300 Lębork,
ul. Czołgistów 5
PSZS W Malborku , 82-200 Malbork
ul. Aleja Wojska Polskiego 493
82-100 Nowy Dwór Gd.
Miejskie Przedszkole Nr 4
Powiatowy Ośrodek Sportu
Młodzieżowego w Pucku
Słupski Szkolny Związek Sportowy
76-200 Słupsk
Słupski Szkolny Związek Sportowy
76-200 Słupsk, ul. Grottgera 10

Tel. 552 554 944
lekkoatletykarodło@wp.pl
Tel. 59 863 28 32

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Sopocie ul. Bitwy pod Płowcami 67 C
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
83-200 Starogard Gd. ul. Hallera 36
PSZS w Sztumie
82-400 Sztum ul. Mickiewicza 31

Tel. 609-680-804
sport.mosir@use.pl
Tel. 692-465-448 olafiborek@wp.pl
mosstarogard@gmail.com
Tel. 663 556 398
pkajciesielski@wp.pl

83-110 Tczew
PCS, ul. Marysieńki 1
SP Nr 6 w Rumi, 84-230 Rumia ul.
Sienkiewicza 24

Tel. 58 530-02-82, 515 275 668
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Tel. 665 217 771
tomek.uks@wp.pl
Tel. 605 839 195 tomaszgier10@wp.pl

kkuczynski@starostwolebork.pl

Tel. 602-668-512
pszsmalbork@wp.pl
Tel. 505-339-688
lubomir-glowacki@wp.pl

Tel. 504-157-625
m.heyducki@wp.pl
Tel. 662 153 012
kazik.skiba@wp.pl
Tel. 502 493 766
Tel. 605 839 200 szsslupsk@op.pl

organizator@pcs.tczew.pl

Tel. 509-139-589
ewajaro@o2.pl
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KONTAKTY
Powiatowych koordynatorów sportu szkolnego
Licealiada
77-100 Bytów, ul. ul. Ks. dr. B.
Domańskiego 2
Starostwo Powiatowe,
Zespół Szkół Nr 2 w Chojnicach,
Angowicka 45, 89-600 Chojnice

59 822-80-03
e.malek@powiatbytowski.pl

Władysław Strojk

Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury i
Sportu w Człuchowie 77-300 Człuchów
os. Wazów 1

510-100-108
sekretariat@poksit.czluchów.org.pl

Gdańsk

Stefan Gierwatowski

Gdański Zespół Schronisk i Sportu
Szkolnego 80-314 Gdańsk,
ul. Grunwaldzka 244

502 831 607
s.gierwatowski.gokf@wp.pl

gdański

Małgorzata
Kaczorowska

Starostwo Powiatowe w Pruszczu
Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16

58 773-12-97
m.kaczorowsks@powiat-gdanski.pl

Gdynia

Damian Barambas

Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9 Gdynia

785 174 722
d.barambas@gdyniasport.pl

kartuski

Mirosław Płotka

Szkoła Podstawowa w Miechucinie
ul. Szkolna 1, 83-334 Miechucino

608-627-023
helmir13@gmail.pl

kościerski

Bartłomiej Kowalewski

Liceum Ogólnokształcące w
Kościerzynie ul. Ignacego Krasickiego 2

502 544 824
b.kowalewski@liceum.org.pl

kwidzyński

Robert Majdziński

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ,
Kwidzyn ul. Mickiewicza 56B

601 652 483, 55 279 64 41
mos@moskwidzyn.pl

lęborski

Krystian Kuczyński

Starostwo Powiatowe w Lęborku
84-300 Lębork ul. Czołgistów 5

59 863 28 32
kkuczynski@starostwolebork.pl

malborski

Janusz Górski

Powiatowy SZS W Malborku , 82-200
Malbork ul. Aleja WP 493

602-668-512
pszsmalbork@wp.pl

nowodworski

Lubomir Głowacki

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Nowym
Dworze Gd, 82-100 Nowy Dwór Gd.

505-339-688
lubomir-glowacki@wp.pl

pucki

Marek Heyducki

Powiatowy Ośrodek Sportu
Młodzieżowego w Pucku

504-157-625 58 673 44 64
m.heyducki@wp.pl

Słupsk

Jerzy Polak

Słupski Szkolny Związek Sportowy,
ul. Grottgera 10 Słupsk 76-200

516 184 786
szsslupsk@op.pl

słupski

Joanna Szaniawska

Słupski Szkolny Związek Sportowy,
ul. Grottgera 10 Słupsk 76-200

516 194 786
szsslupsk@op.pl

Sopot

Józef Kamiński

MOSiR w Sopocie ul. Bitwy pod
Płowcami 67 C, 81-731 Sopot

609-680-804
sport1.mosir@use.pl

starogardzki

Tomasz Janowicz
Aleksandra Kawka

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
83-200 Starogard Gd. ul. Hallera 36

sztumski

Piotr Ciesielski

Powiatowy SZS w Sztumie 82-400
Sztum Os. Sierakowskich 19b/6

604-253-989
mosstarogard@gmail.com
692-465-448
663 556 398

tczewski

Marek Dąbrowski

Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie
83-110 Tczew, ul. Marysieńki 10

58 530 02 82 784 641 111
organizator@pcs.tczew.pl

Andrzej Byczkowski

Powiatowy Zespół Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w
Wejherowie, 84-200 Wejherowo,
ul. 3 Maja 49

666-332-318
dyrektor.pzpow@o2.pl

bytowski

Ewelina Malek

chojnicki

Krzysztof Kosecki

człuchowski

wejherowski
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Kontakty miejskich i gminnych organizatorów sportu szkolnego
Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego
Borzytuchom

Jarosław Ścigała

Brusy

Andrzej Erdmańczyk

Bytów m.

Ewelina Malek

Bytów gmina

Sebastian Brucki

Cewice

Jarosław Pruski

Cedry Wielkie

Joanna Trojnar

Choczewo

Henryk Rynko

Chojnice m.

Joanna Jaster

Chojnice gm.

Artur Jaster

Chmielno

Mirosław Płotka

Czarna Dąbrówka

Zbigniew Cierzan

Czarna Woda

Andrzej Sroka

Czarne

Wioletta Szczepanik

Czersk

Piotr Fryca

Człuchów m.

SP Beata Bodziak

Szkoła Podstawowa w Borzytuchomie
77-141 Borzytuchom, ul. Szkolna 1
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w
Brusach, 89-632 Brusy ul. Szkolna 1
Starostwo Powiatowe, 77-100 Bytów,
ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2

Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa w
Cewicach ul. Witosa 65, 84-312 Cewice
Szkoła Podstawowa w Cedrach Małych,
ul. Żuławska 58
Zespół Szkół w Choczewie

508 199 155
zsborzytuchom@vp.pl
880 588 980
andrzejerdmanczyk@wp.pl
59 822-80-03
e.malek@powiatbytowski.pl
604 430 990
sbrucki@poczta.onet.pl
606 326 951
jaroslawpruski@wp.pl
601-231-855
joatroj@wp.pl
698 243 563 henrykrynko@wp.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w
Chojnicach
Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi

607 044 743
joanna.jaster@wp.pl
787 979 605 artur.jaster@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Miechucinie,
83-333 Chmielno
Szkoła Podstawowa w Czarnej Dąbrówce
ul. Słupska 17
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaliskach

609 938 228
helmir13@gmail.pl

83-260 Kaliska ul. Długa 53

asroka174@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Czarnem,
Parkowa 4, 77-330 Czarne
Zespół Szkół w Czersku

502 482 162

89-650 Czersk ul. Kościuszki 6

piotr.fryca64@gmail.pl

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Człuchowie,

602-263-679

ul. Średnia 4

Szkoła Podstawowa w Stołcznie

b.bodziak@wp.pl
509 901 329
Iwona.rosinska@op.pl

Zespól Szkół ul. Mari Konopnickiej 1
76-231 Damnica
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy
Kaszubskiej, ul. Sobieskiego 3
Szkoła Podstawowa w Debrznie
ul. Królewska 8 77-310 Debrzno

697 056 099
dariusz.sewerynski@wp.pl
501 743 414
linkbasia@op.pl
721 024 691
rosi1@onet.pl

Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
83-425 Dziemiany, ul. Wyzwolenia 20

604-114-294
primk@op.pl
608 652 574
rycho.karabin@wp.pl

Gminny Szkolny Związek Sportowy w Bytowie
ul. Domańskiego 13, 77-100 Bytów

606 754 769
cierzan@wp.pl

602-511-985

wiola467459@interia.pl

506 161 150

Człuchów gm.

Iwona Rosińska

Damnica

Dariusz Seweryński

Dębnica Kaszubska

Barbara Linkiewicz

Debrzno

Andrzej Rosiński

Dziemiany

Przemysław Kozłowski

Dzierzgoń

Ryszard Karabin

Gardeja

Dariusz Koszyński

Główczyce

Jarosław Hildebrandt

Gniew

Tomasz Ostrowski

GOSiR w Gniewie, ul. Kusocińskiego 10
83-140 Gniew

601 429 790
t.ostrowski@gosirgniew.com

Gniewino

Marcin Piekut

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kostkowie
84-252 Kostkowo, ul. Ks. Galasa 1,

608-436-248
Marcin.piekut@op.pl

Hel

Norbert Górski

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu ,

694 533 389

84-150 Hel ul. Szkolna 1

n.gorski@gohel.pl

Szkoła Podstawowa w Jastarni

602 456 327

ul. Stelmaszczyka 4, 84-140 Jastarnia

ako3@wp.pl

PSP w Kaliskach

602-511-985

83-260 Kaliska ul. Długa 53

asroka174@wp.pl

Jastarnia
Kaliska

Arkadiusz Dettlaff
Andrzej Sroka

Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu
Szkoła Podstawowa w Gardei
Szkoła Podstawowa w Pobłociu

661 234 473
koszusport@gmail.com
606 356 260
m210964@wp.pl
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Karsin
Kartuzy
Kępice
Kobylnica
Koczała

Henryk Szultka
Krzysztof Król
Tomasz Król
Witold Stech
Mariusz Patejuk

Kolbudy

Henryk Skwirowski

Kołczygłowy

Tomasz Witek

Konarzyny

Jarosław Jurewicz

Kosakowo

Wojciech Niemkiewicz

Kościerzyna m.

Wiesław Beym

Kościerzyna gm.
Krokowa

Mariusz Skrzypkowski
Adam Centkowski

Kalendarz Imprez Sportowych 2021/2022

Szkoła Podstawowa w Karsinie

502-105-620

83-440 Karsin ul. Długa 167

henryks10@op.pl

SP Nr 5 w Kartuzach

516 839 959

83-300 Kartuzy Os. Wybickiego 33

krolbiegacz@o2.pl

Zespół Szkół w Kępicach

537 951 794

Szkolna 1, 77-230 Kępice

tomaszkrol29@wp.pl

Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy,

609 082 238

ul. Wodna 20/2, 76-251 Kobylnica

w.stech@kobylnica.pl

Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale

668-049-640

77-220 Koczała ul. Szkolna 16

mariusz.patejuk22@gmail.com

Zespół Kształcenia i Wychowania w
Kolbudach 83-050 Kolbudy ul. Wybickiego 33
Szkoła Podstawowa w Kołczygłowach

508-071-415

77-140 Kołczygłowy, ul. Szkolna 10

miodek30@gmail.com

Zespół Szkół Publicznych w Konarzynach

608 691 402

ul. Szkolna 12, 89-607 Konarzyny

ukskonarzyny@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Pogórzu

694 138 147

skwirowskih@wp.pl

665 378 613

ul. Szkolna 15, 81- 198 Kosakowo

Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji

607-379-899

ul. Kamienna 7, 83- 300 Kościerzyna

wiechu.b@o2.pl

Szkoła Podstawowa w Wielkim Podlesiu,

605 102 596

Wielki Podleś 12A, 83-423 Wielki Klincz

maly@gd.home.pl

Szkoła Podstawowa w Krokowej

693 052 464

ul. Szkolna 26, 84-110 Krokowa

lumpek85@interia.pl

Szkoła Podstawowa w Janowie

609-615-761

ul. Chorzelska 21, 13-113 Janowo

annaburakowskaa@wp.pl

Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku

667 502 727, 59 862 71 77

ul. Olimpijczyków 31, 84-300 Lębork

imprezy@csir.lebork.pl

Szkoła Podstawowa w Lichnowach

604 622 794

Krynica Morska
Kwidzyn gm.

Anna Burakowska

Lębork

Paulina Mierzwa

Lichnowy

Marcin Czarnecki

Linia

Łukasz Łapczuk
Jan Trofimowicz

Liniewo

Tomasz Gierszewski

tomg91@wp.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zelgoszczy

698 636 659
bodzi69@wp.pl
665 217 771
tomek.uks@wp.pl
512 377 745

ul. Główna 29

michal-pielak@wp.pl

GOSRiT w Luzinie ul. Mickiewicza 22,
84-242 Luzino

501 104 483
p.radecki@gosrit.luzino.pl

Szkoła Podstawowa w Łebie

691 716 021

ul. Tysiąclecia 11, 84-360 Łeba

vbieniek@poczta.onet.pl

Zespół Szkół w Łęczycach

606 756 189

84-218 Łęczyce, ul. Topolowa 1

mach1510@wp.pl

Piotr Szłapiński

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malborku ul.
Toruńska 60, 82-200 Malbork
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku

605 533 093
pawel.rybarczyk81@wp.pl
668 443 536

ul. A. Mickiewicza 3a, 77-200 Miastko

dyrektor@osir-miastko.pl

Waldemar Żurawik

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Miastku

724 518 233

77- 200 Miastku ul. Wrzosowa 1

w.zurawik@vp.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących i
Technicznych w Miastku ul. Młodzieżowa 3
Szkoła Podstawowa w Mikołajkach
Pomorskich ul. Szrajbera 4

59 857 26 49

Lipusz

Tomasz Kraskowski

Lubichowo

Michał Pielak

Luzino

Paweł Radecki

Łeba

Joanna Bieniek

Miastko

Krystian Mudlaf,
Paweł Rybarczyk

Licealiada
Marek Zaborowski
Mikołajki
Pomorskie

605-839-195

Zespół Szkół w Lipnicy, 77-130 Lipnica
ul. Szkolna 4
Zespół Szkół w Lipuszu

Bogdan Rymon Lipiński

Malbork m.

czarnyy21@wp.pl
603 673 620 lapczukn@o2.pl
508 738 161 josihot@wp.pl

83-420 Liniewo

Lipnica

Łęczyce

Szkoła Podstawowa w Linii, ul. Szkolna 1
Gminny Dom Kultury w Linii
Zespół Oświatowy w Liniewie

Mariusz Wojtkowiak

83- 244 Lipusz ul. Derdowskiego 7a
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marek220369@wp.pl

691 637 120
mariowoj23@interia.pl
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Miłoradz

Jarosław Marks

Morzeszczyn

Marzena Roik

Nowa Karczma

Grzegorz Kuchlin

Nowa Wieś
Lęborska

Andrzej Czubaty

Nowy Staw

Marek Szczeciński

Osieczna
Osiek
Parchowo
Pelplin
Potęgowo

Bogdan Czaja
Artur Fankidejski
Łukasz Mudyn
Oskar Krajnik
Roman Siłka

Prabuty

Izabela Budka

Pruszcz Gd. miasto

Alicja Ścierzyńska

Pruszcz Gd. gmina

Mariola Tomczyk
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Szkoła Podstawowa w Miłoradzu

507 817 554

ul. Szkolna 1, 82-213 Miłoradz

jarekm1979@onet.eu

Szkoła Podstawowa w Morzeszczynie

505-008-670

ul. Kociewska 3

testut@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie

508 342 695

83-404 Nowa Karczma ul. Szkolna 4
Szkoła Podstawowa, ul. Polna 9a
84 - 351 Nowa Wieś Lęborska

grzegorz.kuchlin@onet.eu
609 878 781
andrzej.czubaty@op.pl

Szkoła Podstawowa w Nowym Stawie,

668 414 017

ul. Bankowa 2, 82-230 Nowy Staw

marek.szczecinski@zspnowystaw.pl

Zespół Szkół Publicznych w Osiecznej

509 758 682

ul. Mikołaja Kopernika 1, 64-113 Osieczna

b.czaja@wp.pl

PSP w Osieku 83-221 Osiek,

502 664 328

ul. Partyzantów Kociewskich

ukswloczykij@wp.pl

Zespół Szkół w Parchowie,

662 225 852

77-124 Parchowo ul. Kartuska 19a

budylo1@wp.pl

Pelplińskie Centrum Sportu

504 952 095

ul. Czarnieckiego 8, 83-130 Pelplin

pcs@pelplin.pl

Szkoła Podstawowa w Łupawie.

691 720 254

76-242 Łupawa 22

roman.silka@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Prabutach
ul. Obrońców Westerplatte 11, 82-550 Prabuty
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pruszczu
Gdańskim, ul. Matejki 4
Szkoła Podstawowa w Rotmance

695 383 274

Ul. Piłsudzkiego 37

mariolcias12@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Przechlewie
77-320 Przechlewo ul. Szkolna 4e
Szkoła Podstawowa w Pomieczynie,

608-822-818
piotr.przechlewo@onet.pl
606 879 524

83-305 Pomieczyno, ul. Kartuska 14

zspomieczyno@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Pszczółkach

663 494 459

Izabelabudka81@wp.pl

506 377 936
matejkosp3@gmail.com
605 072 736

Przywidz
Przechlewo

Piotr Muchowski

Przodkowo

Stanisław Kus

Pszczółki

Ryszard Mechlik

Puck m.

Mirosław Blaszke

Ryjewo

Andrzej Zwolak

Rzeczenica

Alicja Kruth

Reda

Zbigniew Elwart

Rumia

Jarosław Mamrot

Sadlinki
Sierakowice
Skarszewy
Skórcz m.
Słupsk gm.

Dariusz Świder
Maciej Lewandowski
Anna Świeczkowska
Arkadiusz Zając
Dariusz Miecznikowski

ul. Pomorska 25

Szkoła Podstawowa w Pucku

607-373-901

84-100 Puck ul. Przebendowskiego 27

mirekblaszke@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Ryjewie

55 277-42-63

82-420 Ryjewo ul. Grunwaldzka 63

andrzejzwolak@poczta.fm

Szkoła Podstawowa w Rzeczenicy

504 199 737

ul. Przechlewska, 77-304 Rzeczenica

alicja.kruth@op.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Redzie

662 089 911

Łąkowa 59, 84-240 Reda

zbyszek-elwart@wp.pl

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Rumi

509-139-589

84-230 Rumia, ul. Sienkiewicza 24

ewajaro86@o2.pl

Szkoła Podstawowa w Nebrowie Wielkim

508 362 580

82-522 Sadlinki ul Szkolna 6

puma318@wp.pl

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierakowicach

692 368 774

83-340 Sierakowice, Spacerowa 14

madoch@wp.pl

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skarszewach,

608-499-643

83-250 Skarszewy ul. Dworcowa 27

swieca80@wp.pl

Publiczna szkoła Podstawowa w Skórczu

608-786-568

83-220 Skórcz ul. Hallera 7a

arek74zajac@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Jezierzycach

508 801 088

ul. Szkolna 3. 76-200 Słupsk

dmiecznik@interia.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie
Szkoła Podstawowa w Somoninie

695 736 880
lusipat@wp.pl
604 550 323

83-314 Somonino ul. Osiedlowa 17

drewniak83@wp.pl

Smętowo
Graniczne

Smołdzino

Lucyna Kuklińska
Nurkowska

Somonino

Beata Chyła - Kobus

76-214 Smołdzino Bohaterów Warszawy 48
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Sopot m.

Józef Kamiński

MOSiR w Sopocie ul. Bitwy pod Płowcami 67 C,
81-731 Sopot

609-680-804
sport1.mosir@use.pl

Stara Kiszewa

Michał Bieliński

Zespół Kształcenia i Wychowania w Starej
Kiszewie, 83-430 Stara Kiszewa Tysiąclecia 25

668 824 121

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie

505 266 168

Gdańskim ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1

dui@osir.com.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starym
Targu 82-410 Stary Targ ul. Główna 37A
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy

535 989 676

ul. Wierzbowa 7
Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy
Szlacheckiej 83-322 Kam. Szlachecka ul. Długa 13

500 213 057 hz.grudka@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Studzienicach

604 561 996

77-143 Studzienice, ul. Brzozowa 7

artur.kobiela@gmail.com

Zespół Szkół w Subkowach

660-695-562

83-120 Subkowy ul. Zamkowa 2

anetta.ms@o2.pl

Szkoła Podstawowa w Suchym Dębie

502-174-357

83-022 Suchy Dąb ul. Sportowa 11

sebastian.ptach@suchy-dab.edu.pl

Szkoła Podstawowa w Sulęczynie

605 697 137
zs.suleczyno@wp.pl
601 733 259

bielik1@onet.eu

Stare Pole
Starogard Gd.

Paulina Burczyk

Stary Dzierzgoń
Stary Targ

Grażyna Krupa

Stegna

Halina Grudka
Zbigniew Grudka

Stężyca

Janusz Zarach

Studzienice
Subkowy
Suchy Dąb

Artur Kobiella
Anetta Mizura-Stencel
Sebastian Ptach

Sulęczyno

Grzegorz Stefański

Szemud

Tomasz Stein

Sztum

Piotr Ciesielski

Sztutowo

Magdalena
Wikanowska

Tczew gm. wiej

Jędrzej Chyła

Tczew m.

Andrzej Gołembiewski

Trąbki Wielkie

Ewa Buga

Trzebielino
Tuchomie
Ustka m
Ustka gm.
Wejherowo gm.

Andrzej Labuda
Rafał Wróblewski
Marek Przełuski
Andrzej Zawada
Artur Kankowski
Celina Czarnecka

Wejherowo m.

Arkadiusz Szlas

Wicko

Waldemar Juszczak

Władysławowo

Dariusz Marzejon

83-320 Sulęczyno

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
Szemudzie, ul Szkolna 4a, 84-217 Szemud
Powiatowy SZS w Sztumie

grazakonef@wp.pl

501 567 283 hz.grudka@wp.pl
504 841 319
janzar1@op.pl

tstein@onet.pl

663 556 398

82-400 Sztum ul. Mickiewicza 31

pkajciesielski@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Sztutowie

695 568 355

ul. Szkolna 13, 82-110 Sztutowo

magda.wilkanowska@wp.pl
730 353 525
jedrzej.chyla@op.pl

Szkoła Podstawowa w Miłobądzu
ul. Szkolna 6 83-111 Miłobądz

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji
Szkoła Podstawowa w Sobowidzu

501 730 577
a.golembiewski@tcsir.pl
723-639-635

ul. Kościuszki 18, 83-033 Sobowidz

ewa_7691@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Trzebielinie

502 662 021

77-235 Trzebielino ul. Młodzieżowa 1

andrzejLabuda11@wp.pl

Zespół Szkół w Tuchomiu

600 471 153

ul. Ks. Jana Hinza 1

Rafi77@o2.pl

Ustecki Szkolny Związek Sportowy

660 721 838

76-270 Ustka, ul. Jagiellońska1

Przeluski7@poczta.fm

Szkoła Podstawowa w Objeździe

662 248 872

76-211 Objazda 95

andrzejzawada1@wp.pl

Urząd Gminy w Wejherowie

662 030 977

84-239 Bolszewo ul. Leśna 35
SP w Bolszewie ul. Leśna 35

a.kankowski@interia.pl
693 927 507 celcza@wp.pl

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Wejherowie

Szkoła Podstawowa w Chłapowie

500 223 845
magdaszlas@gmail.com
500 205 591
tata65@wp.pl
501 536 785

ul. Władysławowska 87

darekmarzejon@mail.com

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zukowie
ul. Gdyńska 7, 83-330 Żukowo

602 396 052

ul. Wojska Polskiego 28a

84-200 Wejherowo ul. Śmiechowska 35

Szkoła Podstawowa w Wicku
ul. Parkowa 4, 84-352 Wicko,

Zblewo
Żukowo

Sebastian Formela

sebaformela@interia.pl

Osoby i adresy kontaktowe gminnych organizatorów sportu szkolnego, które zostały usunięte, należy uzupełnić, wysyłając
zaktualizowane dane w zgodzie na przetwarzanie danych, wymóg przepisów RODO

73

Dofinansowano ze środków MKDNiS oraz Urzędu Marszałkowskiego

Kalendarz Imprez Sportowych 2021/2022

WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W GDAŃSKU
80-866 GDAŃSK, UL. GDYŃSKICH KOSYNIEROW 11
NIP 583-20-81-980
e-mail: biuro@wszs.pomorze.pl

DELEGACJA SĘDZIOWSKA NR …………………….
PROSIMY O WYPEŁNIENIE DOKUMENTU DRUKOWANYMI LITERAMI

DLA PANA/PANI ……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko sędziego)

Zamieszkała/y …………………………………………………………………………………….………………………………....
Pesel …………………………… … Urząd Skarbowy ………………………….…………………..…………………………
Numer konta bankowego ……………………………………………………………………………..……………………...
DYSCYPLINA :

………………………………….……………………………………..……..…… dziewcząt / chłopców

MIEJSCE :

……………………………………..………………………..……………..…….

DATA ZAWODÓW:

………………..…..………………………………………………………………

TELEFON KONTAKTOWY: ………………………………………………………………………………….
Rodzaj zawodów:
(niewłaściwe skreślić)

półfinał wojewódzki / finał wojewódzki
IGRZYSKA DZIECI / IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ / LICEALIADA

Ilość meczy ….…. X wartość regulaminowa meczu …………… . Suma do wypłaty ( max. 200 zł brutto ) ……………….

RACHUNEK
1. EKWIWALENT BRUTTO:

……..……………………………
UZUPEŁNIA WSZS w Gdańsku

2.
3.
4.
5.

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU (20% poz.1):
PODSTAWA OPODATKOWANIA ( poz.1 – poz.2):
PODATEK (17% z poz.3 zaokrąglone do pełnych złotych):
DO WYPŁATY : EKWIWALENT NETTO (poz.1-poz.4):

….….……….……….………….
…....……………………………..
…....……………………………..
….....………...…………………

Kwotę z pozycji 4. podatek 18% płatnik jest zobowiązany przekazać na konto Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca płatnika w terminie do 20-go
każdego miesiąca następującego po miesiącu wypłaty.

miejscowość, dnia ........................................................................................................................................................
Potwierdzenie prowadzenia zawodów ........................................................................................................................
(pieczątka i czytelny podpis delegującego, WSZS Gdańsk)
 Płatne przelewem


Potwierdzam odbiór kwoty:

zł
Podpis i data : ............................................................................................
( podpis sędziego)
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ZGŁOSZENIE
DO POWIATU*/ FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO IGRZYSK DZIECI*
W 4-BOJU LA
DZIEWCZĄT* / CHŁOPCÓW*
Szkoła:………………………………………………………………………………

……………..………………………………

/NAZWA /

/email szkoły/

SZKOŁA ZAREJESTROWAŁA SIĘ W SYSTEMIE REJESTRACJI SZKÓŁ NA STRONIE www.srs.szs.pl

TAK / NIE
Do tego zgłoszenia należy dołączyć do weryfikacji wydruk zgłoszenia do zawodów z SRS-u oraz legitymacje szkolne.
Powiat:…………………………………………………………………
Wynik zespołu:……………………

Lp

Nazwisko i imię ucznia

Rok
urodzenia

Skok
wzwyż*
w dal*

60m

Piłeczka
palantowa

600m*
1000m*

Licencja

1
2
3
4
5
6
7
8
Startujący zawodnicy posiadają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, są przebadane i zdolne do udziału
w zawodach.
Nazwisko opiekuna, tel.: ………………………………………………………………………………………

……………………………………….

…………………………………………

( podpis opiekuna)

(podpis dyrektora szkoły)

PIECZĘĆ SZKOŁY
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WIMS / LICEALIADA* MŁODZIEŻY w LA
…………………………………..…………….
Miejsce i Data

ZGŁOSZENIE REPREZENTACJI POWIATU…………………………………………………………………
LP

NUMER

IMIĘ I NAZWISKO

ROK UR.

SZKOŁA

KONKURENCJA

wynik elim.
rejon./ rek. ż

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
*niepotrzebne skreślić

Ilość opiekunów: …………

Podpis powiatowego koordynatora sportu ………………..…………….………………………….
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KOMUNIKAT KOŃCOWY
Z FINAŁU POWIATU
IGRZYSKA DZIECI / IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ/ LICEALIADA*
Powiat ………….……..…………..………
DYSCYPLINA ………………………………………………………..…… dziewcząt / chłopców*
MIEJSCE

………………………………………………………………

NA OBIEKCIE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
TERMIN

……………………………..
UCZESTNICY TURNIEJU

LP

Szkoła

1
2
3
4
5
6
7
8
WYNIKI
Grupa A – eliminacje

LP
1.
2.
3.
4.

Szkoła

1

2

3

4

Szkoła

1

2

3

4

PKT

Miejsce

Grupa B – eliminacje

1.
2.
3.
4.
FAZA FINAŁOWA
o 7 miejsce o 5 miejsce o 3 miejsceo 1 miejsce-

……………......................... : …………….………………..……
……………......................... : …………….………………..……
……………......................... : …………….………………..……
…………..…....................... : …………….………………..……
77

………………..
………………..
………………..
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PKT

Miejsce
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Kolejność Końcowa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce

………….………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

Ilość zawodników biorących udział w zawodach …………….:

dz……….. chł……….

Opracował /a
………….…………….………
(Imię i nazwisko, tel. kont.)

Zgłoszenia do zawodów tylko na wygenerowanych drukach z SRS –u.
Bez wypełnionych prawidłowych zgłoszeń na zawody /rejestracja i wydruk SRS / zespoły nie mogą
być dopuszczone do rozgrywek.

Wypełnić elektronicznie.
Wysłać na adres biuro@wszs.pomorze.pl niezwłocznie po zakończeniu zawodów oraz do
właściwego Powiatowego koordynatora współzawodnictwa sportowego szkół !!!
*niepotrzebne skreślić
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KOMUNIKAT KOŃCOWY
Z PÓŁFINAŁU WOJEWÓDZKIEGO
Strefa ….…

DOTYCZY :

50 Wojewódzkich Igrzysk Dzieci*
23 Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej *
22 Wojewódzkiej Licealiady *

DYSCYPLINA : ………………………………………………………………………………………..………. dziewcząt /chłopców *
MIEJSCE: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
NA OBIEKCIE : ………………………………………………………………………………….. TERMIN : …………………………….
UCZESTNICY TURNIEJU
Szkoła

LP
1
2
3
4

Adres email (awans do finału)

WYNIKI
LP
1
2
3
4

Szkoła

1

2

3

4

PKT

Miejsce

Ilość rozegranych meczy - …………….
Kolejność Końcowa:
1. miejsce …………………………………………………....
2. miejsce …………………………………………………….
3. miejsce …………………………………………………....
4. miejsce …………………………………………………....
Trener/nauczyciel w-f I zespołu, telefon kontaktowy …………………………………..………………………
Ilość zawodników biorących udział w zawodach …………….: dz……..…..chł……..….
Ilość zawodników posiadających licencję w danej dyscyplinie ……..….
inne dyscypliny ………….

Opracował /a
………………….…………….………
(Imię i nazwisko, tel. kont.)

Wypełnić elektronicznie !!!
Sprawozdanie należy przesłać do Biura WSZS w Gdańsku niezwłocznie po odbyciu zawodów na adres mailowy
biuro@wszs.pomorze.pl !!! Klasyfikację szkół z zawodów należy również wpisać do SRS.
Szkoła, która uzyskała awans zobowiązana jest do pobrania komunikatu organizacyjnego finału wojewódzkiego ze
strony www.wszs.pomorze.pl lub z SRS.
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KOMUNIKAT KOŃCOWY
Z FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO
DOTYCZY :

50 Wojewódzkich Igrzysk Dzieci*
23 Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej *
22 Wojewódzkiej Licealiady *

DYSCYPLINA: …………………………………………………………………. dziewcząt /chłopców *
MIEJSCE: ………………………………………………..………………………
NA OBIEKCIE : ……………………………………………………………………………….………………………………

TERMIN : ……………...……………………..

UCZESTNICY TURNIEJU
LP

Szkoła

1
2
3
4
5
6
WYNIKI
Grupa A – eliminacje

LP
1
2
3

Szkoła

1

2

3

PKT

Miejsce

2

3

PKT

Miejsce

Grupa B – eliminacje

LP
1
2
3

Szkoła

1

FAZA FINAŁOWA

o 7 miejsce o 5 miejsce o 3 miejsceo 1 miejsce-

……………..................... : …………….………………..……
……………..................... : …………….………………..……
……………..................... : …………….………………..……
……………..................... : …………….………………..……
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Kolejność Końcowa:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce

………….………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

Nazwiska i imiona zawodników, trenera/ nauczyciela wf
I zespół
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Trener ……………………………………………………………………….
II zespół
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………
Trener ……………………………………………………………………….
III zespół …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Trener ……………………………………………………………………....

Ilość zawodników finału …………: w tym: dziewczęta …....., chłopcy …..….
Ilość zawodników posiadających licencję w danej dyscyplinie

…….…….

Ilość zawodników posiadających licencję w innych dyscyplinach ……………

Zgłoszenia do zawodów tylko na wygenerowanych drukach z SRS –u.
Bez wypełnionych prawidłowych zgłoszeń na zawody /rejestracja i wydruk SRS /zespoły nie mogą być
dopuszczone do rozgrywek.

Wypełnić elektronicznie.
Sprawozdanie należy wypełnić niezwłocznie po odbyciu zawodów i przesłać do Biura WSZS w Gdańsku na adres mailowy
biuro@wszs.pomorze.pl

Opracował /a
………….………………………………….………
(Imię i nazwisko, tel. kont.)

*niepotrzebne skreślić
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Klasyfikacja końcowa finałów Wojewódzkich
w roku szkolnym 2020/2021

Igrzyska Dzieci
Badminton
miejsce

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dziewczęta
Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytowie
Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach
Szkoła Podstawowa Nr 3 we Władysławowie
III Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdańsku

miejsce

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 w Starogardzie Gd.

Szkoła Podstawowa w Janowie

Chłopcy
III Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Tczewie
Szkoła Podstawowa Sportowa w Człuchowie
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Chojnicach
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prabutach

Szkoła Podstawowa w Bolszewie

Koszykówka
miejsce

1.
2.
3.

Dziewczęta

Chłopcy

miejsce

1.
2.
3.

Zawody się nie odbyły - odwołane

Zawody się nie odbyły - odwołane

Piłka nożna
miejsce

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dziewczęta
Zespół Szkół w Tuchomiu
Szkoła Podstawowa w Bolszewie

miejsce

1.
2.
3.

Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach
Szkoła Podstawowa w Pucku
Szkoła Podstawowa w Chmielnie
Szkoła Podstawowa w Czarnem

4.
5-8
5-8
5-8
5-8

Chłopcy
Szkoła Podstawowa w Stężycy

Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Starogardzie
Gd
Szkoła Podstawowa nr 4 w Redzie
Szkoła Podstawowa w Studzienicach
Szkoła Podstawowa w Karsinie
Szkoła Podstawowa nr 5 w Malborku
Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach

Piłka ręczna
miejsce

1.
2.
3.

Dziewczęta

miejsce

Chłopcy

Zawody się nie odbyły - odwołane

1.
2.
3.

Zawody się nie odbyły - odwołane

Piłka siatkowa 4- ki
Dziewczęta

miejsce

Chłopcy

1.
2.
3.
4.

Zawody się nie odbyły - odwołane

1.
2.
3.
4.

Zawody się nie odbyły - odwołane

miejsce

Dziewczęta

miejsce

Chłopcy

1.
2.
3.

Zawody się nie odbyły - odwołane

1.
2.
3.

Zawody się nie odbyły - odwołane

miejsce

Dziewczęta

miejsce

Chłopcy

Zawody się nie odbyły - odwołane

1.
2.
3.
4.

Zawody się nie odbyły - odwołane

miejsce

Tenis stołowy

Unihokej
1.
2.
3.
4.
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Sztafetowe biegi przełajowe
miejsce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dziewczęta
Szkoła Podstawowa w Pogórzu
Szkoła Podstawowa w Pogódkach
Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 75 w Gdańsku
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kwidzynie
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Redzie
Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Tczewie
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brusach
Szkoła Podstawowa nr 81 w Gdańsku
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Człuchowie
Szkoła Podstawowa w Tuchomiu
Szkoła Podstawowa w Przodkowie

miejsce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Chłopcy
Szkoła Podstawowa w Gościcinie
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kwidzynie
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Tczewie
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bytowie
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Chojnicach
Szkoła Podstawowa w Lipuszu
Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 75 w Gdańsku
Szkoła Podstawowa Nr 81 w Gdańsku
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skarszewach
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Człuchowie
Szkoła Podstawowa w Przechlewie
Szkoła Podstawowa w Przodkowie

Narciarstwo biegowe
miejsce

1.
2.
3.

Dziewczęta

miejsce

Chłopcy

Zawody się nie odbyły - odwołane

1.
2.
3.

Zawody się nie odbyły - odwołane

Szachy
miejsce

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Żeglarstwo

Dziewczęta + chłopcy
Szkoła Podstawowa im. św. J. de La Salle w Gdańsku

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Tczewie
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pruszczu Gd.
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kwidzynie
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ustce

miejsce

Dziewczęta + chłopcy

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zawody się nie odbyły - odwołane

Drużynowe biegi przełajowe
miejsce

1.
2.
3.
4.

Dziewczęta

miejsce

Zawody się nie odbyły - odwołane

1.
2.
3.
4.

Chłopcy

Zawody się nie odbyły - odwołane

Dwa ognie usportowione
miejsce

1.
2.
3.

Dziewczęta

miejsce

Chłopcy

Zawody się nie odbyły - odwołane

1.
2.
3.

Zawody się nie odbyły - odwołane

Trójbój Lekkoatletyczny
miejsce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dziewczęta

miejsce

Szkoła Podstawowa w Pogórzu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Szkoła Podstawowa w Baninie
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Redzie
Szkoła Podstawowa w Studzienicach
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tczewie
Szkoła Podstawowa Sportowa w Człuchowie
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kwidzynie
Szkoła Podstawowa w Lubaniu
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Rumi
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Chojnicach
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Chłopcy
Szkoła Podstawowa Sportowa w Człuchowie
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tczewie
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kwidzynie
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Redzie
Szkoła Podstawowa w Baninie
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Rumi
Szkoła Podstawowa w Lubaniu
Szkoła Podstawowa w Pomlewie
Szkoła Podstawowa w Tuchomiu
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brusach
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Koszykówka 3x3
miejsce

1.
2.
3.
4.

Dziewczęta

miejsce

Chłopcy

Zawody się nie odbyły - odwołane

1.
2.
3.
4.

Zawody się nie odbyły - odwołane

Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Badminton drużynowy
miejsce

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dziewczęta
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bytowie
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewie
Szkoła Podstawowa Nr 3 we Władysławowie
Szkoła Podstawowa w Zelgoszczy
Szkoła Podstawowa w Janowie

miejsce

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chłopcy
Szkoła Podstawowa Nr 3 we Władysławowie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Starogardzie Gd
Gdańska Szkoła Szermierki
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Tczewie
Szkoła Podstawowa Sportowa w Człuchowie
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prabutach

Koszykówka
miejsce

Dziewczęta

miejsce

Chłopcy

1.
2.
3.

Zawody się nie odbyły - odwołane

1.
2.
3.

Zawody się nie odbyły - odwołane

Piłka nożna
miejsce

1.
2.
3.
4.
5-6
5-6
7-8
7-8

Dziewczęta
Szkoła Podstawowa w Bolszewie
Szkoła Podstawowa w Somoninie
Szkoła Podstawowa w Kaliszu
Szkoła Podstawowa w Czyczkowach
Szkoła Podstawowa w Subkowach
Zespół Szkół w Tuchomiu
Szkoła Podstawowa nr 2 w Luzinie
Szkoła Podstawowa w Czarnem

miejsce

1.
2.
3.
4.
5-6
5-6
7-8
7-8

Chłopcy
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żukowie
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Tczewie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starogardzie Gd
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kwidzynie
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Luzinie
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Malborku
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Miastku
Szkoła Podstawowa Sportowa w Człuchowie

Piłka ręczna
miejsce

Dziewczęta

miejsce

Chłopcy

1.
2.
3.

Zawody się nie odbyły - odwołane

1.
2.
3.

Zawody się nie odbyły - odwołane

Piłka siatkowa
miejsce

1.
2.
3.

Dziewczęta

miejsce

Chłopcy

Zawody się nie odbyły - odwołane

1.
2.
3.

Zawody się nie odbyły - odwołane

Tenis stołowy drużynowy
miejsce

1.
2.
3.

Dziewczęta

miejsce

Chłopcy

Zawody się nie odbyły - odwołane

1.
2.
3.

Zawody się nie odbyły - odwołane
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Unihokej
miejsce

Dziewczęta

miejsce

Chłopcy

1.
2.
3.

Zawody się nie odbyły - odwołane

1.
2.
3.

Zawody się nie odbyły - odwołane

Siatkówka plażowa
miejsce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dziewczęta
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kwidzynie
Szkoła Podstawowa w Chwaszczynie
Publiczna SP Nr 3 w Starogardzie Gdańskim
Szkoła Podstawowa 9 w Rumi
Szkoła Podstawowa Sportowa w Człuchowie
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewie
Szkoła Podstawowa nr 3 w Miastku
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brusach
Szkoła Podstawowa w Gnieżdżewie

Chłopcy

miejsce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Starogardzie Gd.

Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bytowie
Szkoła Podstawowa w Chwaszczynie
Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Tczewie
Szkoła Podstawowa w Gnieżdżewie
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Chojnicach
Szkoła Podstawowa w Bolszewie
Szkoła Podstawowa nr 51 w Gdyni

Drużynowe biegi przełajowe
miejsce

1.
2.
3.

Dziewczęta

miejsce

Chłopcy

Zawody się nie odbyły - odwołane

1.
2.
3.

Zawody się nie odbyły - odwołane

Narciarstwo biegowe
miejsce

1.
2.

Dziewczęta

miejsce

Chłopcy

Zawody się nie odbyły - odwołane

1.
2.

Zawody się nie odbyły - odwołane

Szachy
miejsce

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dziewczęta + chłopcy
Szkoła Podstawowa nr 81 w Gdańsku
Szkoła Podstawowa w Pucku
Szkoła Podstawowa nr 1 w Brusach
Szkoła Podstawowa w Czarnem
Szkoła Podstawowa w Ryjewie
Szkoła Podstawowa w Kulicach

Sztafetowe biegi przełajowe
miejsce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dziewczęta
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Tczewie
Szkoła Podstawowa w Kołczygłowach
Szkoła Podstawowa Nr 8 w Gdańsku
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Człuchowie
Szkoła Podstawowa w Nowej Karczmie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaliskach
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Redzie
Szkoła Podstawowa w Pogórzu
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prabutach
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Chojnicach

miejsce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Chłopcy
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bytowie
Szkoła Podstawowa w Pogódkach
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Chojnicach
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kwidzynie
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kartuzach
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Tczewie
Szkoła Podstawowa w Dziemianach
Szkoła Podstawowa Nr 81 w Gdańsku
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Redzie
Szkoła Podstawowa w Przechlewie
Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 75 w Gdańsku
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Człuchowie
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Lekkoatletyka indywidualna
miejsce

Dziewczęta

miejsce

Chłopcy

1.
2.
3.

Zawody się nie odbyły - odwołane

1.
2.
3.

Zawody się nie odbyły - odwołane

Koszykówka 3x3
Dziewczęta

miejsce

Chłopcy

Zawody się nie odbyły - odwołane

1.
2.
3.

Zawody się nie odbyły - odwołane

miejsce

1.
2.
3.

Licealiada
Badminton drużynowy
Dziewczęta

miejsce

miejsce

Chłopcy

1.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie

1.

2.

II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gd.

2.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Kwidzynie
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gniewie

3.

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Wejherowie

3.

I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gd.

4.

Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Człuchowie

4.

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Wejherowie

5.

-------------------------

5.

II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

6.

-------------------------

6.

Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Człuchowie

Koszykówka
miejsce

Dziewczęta

1.
2.
3.

Zawody się nie odbyły - odwołane

miejsce
1.
2.

Chłopcy
Zawody się nie odbyły - odwołane

3.

Piłka ręczna
miejsce

Dziewczęta

1.
2.
3.

Zawody się nie odbyły - odwołane

miejsce

Dziewczęta

miejsce

Chłopcy

1.
2.

Zawody się nie odbyły - odwołane

3.

Piłka siatkowa
1.
2.
3.

miejsce

Chłopcy

1.
2.

Zawody się nie odbyły - odwołane

Zawody się nie odbyły - odwołane

3.

Unihokej
miejsce

Dziewczęta

1.
2.
3.

Zawody się nie odbyły - odwołane

miejsce

Dziewczęta

miejsce

Chłopcy

1.
2.

Zawody się nie odbyły - odwołane

3.

Tenis stołowy
miejsce

1.
2.

Chłopcy

1.
Zawody się nie odbyły - odwołane

2.

3.

3.
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Drużynowe biegi przełajowe
miejsce

Dziewczęta

miejsce

1.
2.

Chłopcy

1.
Zawody się nie odbyły - odwołane

2.

3.

Zawody się nie odbyły - odwołane

3.

Piłka nożna chłopców

Szachy
miejsc
e

Dziewczęta + dziewczęta

miejsce

1.

I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie

1.

2.

I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim

2.

3.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Kwidzynie

3.

4.

X Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

4.

5.

Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Wejherowie

5.

Chłopcy

Zawody się nie odbyły - odwołane

Sztafetowe biegi przełajowe
miejsce

Dziewczęta

miejsce

Chłopcy

1.

XII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

1.

XII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

2.

II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gd.

2.

Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 w Wejherowie

3.

Zespół Szkół w Chojnicach

3.

Zespół Szkół w Chojnicach

4.

Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 w Wejherowie

4.

5.

Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Człuchowie

5.

6.

6.

II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim
Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w
Tczewie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku

7.

7.

Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Człuchowie

Lekkoatletyka indywidualna
miejsce

Dziewczęta

miejsce

Chłopcy

1.
2.
3.

Zawody się nie odbyły - odwołane

1.
2.
3.

Zawody się nie odbyły - odwołane

miejsce

Dziewczęta

miejsce

1.

Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

1.

I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim

2.

I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

2.

Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Człuchowie

3.

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Rumi

3.

Powiatowy Zespół Szkół Nr 4 w Wejherowie

4.

II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gd.

4.

VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

5.

I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie

5.

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Kościerzynie

6.

I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie

6.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie

7.

Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Człuchowie
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Pucku
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie

7.

I Liceum Ogólnokształcące w Pucku

8.

Zespół Szkół Branżowych w Tczewie

Piłka siatkowa plażowa

8.
9.

Chłopcy

Koszykówka 3x3
miejsce

Dziewczęta

miejsce

1.
2.

Chłopcy

1.
Zawody się nie odbyły - odwołane

2.

3.

3.
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KLASYFIKACJA SZKÓŁ
IGRZYSK DZIECI
IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
LICEALIADY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEO
W ROKU SZKOLNYM
2020/2021
według zdobytych punktów
za aktywności sportowe oraz
we Współzawodnictwie Sportowym Szkół
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KLASYFIKACJA GENERALNA
AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ I WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ
2020/2021
IGRZYSKA DZIECI
1. Szkoła Podstawowa Sportowa w Człuchowie
2. Szkoła Podstawowa Nr 10 w Tczewie
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Redzie
4. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kwidzynie
5. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Chojnicach
6. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prabutach
7. Szkoła Podstawowa w Bolszewie
8. Szkoła Podstawowa w Baninie
9. Szkoła Podstawowa w Orlu
10. Szkoła Podstawowa w Tuchomiu

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
1. Szkoła Podstawowa w Konarzynach
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Tczewie
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bytowie
4. Szkoła Podstawowa w Bolszewie
5. Szkoła Podstawowa Sportowa w Człuchowie
6. Szkoła Podstawowa w Subkowach
7. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Chojnicach
8. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kwidzynie
9. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brusach im. J. Pawła
10. Szkoła Podstawowa w Czarnem

LICEALIADA
1. Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie
2. Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Człuchowie
3. I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie
4. I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim
5. II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim
6. Szkoła Techniczna BZDZ w Chojnicach
7. Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach
9. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie
10. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie
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KLASYFIKACJA AKTYWNOŚCI SZKÓŁ 2020 I 2021 zbiorcza

Igrzyska Dzieci

Igrzyska Młodzieży Szkolnej
PKT

LP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
16
16

Szkoła
SP Sportowa Człuchów
SP 10 Tczew
SP 4 Reda
SP 6 Kwidzyn
SP 5 Chojnice
SP 2 Prabuty
SP Bolszewo
SP Banino
SP Orle
SP Tuchomie
SP Przodkowo
SP Nowy Klincz
SP Subkowy
SP Studzienice
SP 11 Tczew
SP Pogórze
SP Pobłocie wejh.
SP 2 Pelplin
SP Łeba

186
88
83
80
78
74
72
68
67
65
64
63
59
58
56
52
52
52
52

1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11
12
13
14
15
16
17
17
19

20
20
22
22
24
25
26
26
28
28
30
31
32
33
34
35
35
35
38
39
40
41

SP Przechlewo
SP 9 Rumia
SP 1 Brusy im. J. Pawła
SP Małe Walichnowy
SP Czarne
SP Lubań
SP 1 Człuchów
III Społ. STO Gdańsk
SP Chmielno
SP Stare Pole
SP 2 Bytów
SP 6 Rumia
SP 75 Gdańsk ZSSiO
SP Puck
SP Janowo
SP Muzyczna Gdańsk
SP Miechucino
SP 1 Gniew
PSP 8 Starogard Gd.
SP 2 Sztum
SP Karsin
PSP Lubichowo

51
51
48
48
46
45
43
43
42
42
40
37
36
35
34
33
33
33
32
31
29
28

19
19
22
23
23
25
25
27
28
29
30
30
32
32
34
34
34
34
38
38
40
41

LP

Szkoła
SP Konarzyny
SP 4 Tczew
SP 2 Bytów
SP Bolszewo
SP Sportowa Człuchów

SP Subkowy
SP 5 Chojnice
SP 6 Kwidzyn
SP 1 Brusy im. J. Pawła

SP Czarne
SP Miechucino
SP Pobłocie wejh.
SP Łeba
SP 2 Prabuty
SP Dziemiany
SP 81 Gdańsk
SP 4 Reda
SP Karsin
PSP 3 Starogard Gd.
SP Puck
SP 3 Władysławowo
SP Orle
SP Kalisz
SP 9 Rumia
SP 2 Luzino
SP 1 Człuchów
SP 11 Tczew
SP Chwaszczyno
SP Przechlewo
SP Tuchomie
SPOMS Kwidzyn
PSP Szlachta
SP 2 Pelplin
SP Janowo
SP 3 Miastko
III Społ. STO Gdańsk
SP 1 Rumia
SP 1 Gniew
PSP 4 Starogard Gd.
SP Nowa Karczma
PSP 1 Starogard Gd.
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Licealiada

PKT

LP

107
76
75
70
66
64
59
57
57
56
53
50
49
44
42
41
40
40
38

1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11
11
13
14
14
16
16
16
16

38
38
37
36
36
35
35
34
33
31
30
30
29
29
28
28
28
28
27
27
26
25

20
21
22
23
24
25
25
25
25
25
30
30
32
33
33
33
36
36
38
39
39
41

Szkoła
PZS 4 Wejherowo
LO Sportowe Człuchów
I LO Tczew
I LO Starogard Gd.
II LO Starogard Gd.
Szkoła Tech. BZDZ Chojnice

Uniwersyteckie LO Gdańsk
ZSP Sierakowice
ZSO nr 2 Kwidzyn
PZS 2 Wejherowo
ZSSiO XII LO Gdańsk
Zespół Szkół Chojnice
ZSP Gniew
ZSI Słupsk
II LO Gdańsk
ZSZiO Kartuzy
VIII LO Gdańsk
ZSP nr 4 Malbork
Powiatowy Zespół Szkół Reda
Liceum Katolickie Collegium
Marianum Pelplin
Zespół Szkół Łączności Gdańsk

Kaszubskie LO w Brusach
III LO Sopot
XIX LO Gdańsk
ZSHG Gdynia
I ALO Gdynia
CKZiU Kwidzyn
PZS 1 Rumia
I LO Puck
UKLO Tczew
I LO Malbork
ZSP w Skórczu
PZS 2 Kościerzyna
X LO Gdańsk
PZS 3 Wejherowo
VI LO Gdynia
I LO Kościerzyna
Zespół Szkół w Dzierzgoniu
Policyjne LO w Słupsku
IV LO Kościerzyna
Technikum Nr 1 Chojnice

PKT

124
112
88
79
74
67
59
54
54
47
46
46
44
33
33
28
28
28
28
27
25
22
21
20
19
19
19
19
19
18
18
17
15
15
15
14
14
12
11
11
10
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41
41
41
45
46
47
47
47
50
50
50
50
50
55
56
56
58
58
58
61
62
62
62
62
62
62
62
62
70
70
70
70
74
74
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
87
87
87

SP 2 Brusy
SP Nowa Karczma
SP Szatarpy
SP 3 Władysławowo
SP 5 Reda
SP 81 Gdańsk
SP 2 Kwidzyn
SP Lipusz
SP 7 Tczew
SP 4 Kwidzyn
SP Stężyca
PSP 1 Starogard Gdański
SP 42 ZS-P 2 Gdańsk
SP Siemirowice
SP Gościcino
SP Pogódki
SP Linia
SP Morzeszczyn
SP 1 Żukowo
SP Kmiecin
SP Żelistrzewo
SP de La Salle Gdańsk
SP 5 Malbork ZS-P 1
SP Szemud
PSP Szlachta
SP Kulice
SP 3 Miastko
SP Skorzewo
SP 2 Gdańsk
SP Dziemiany
SP Niepoczołowice
SP 5 Tczew
SP 5 Bytów
SP 6 Gdańsk
SP 80 Gdańsk
SP Nowa Wieś Lęborska

SP 47 Gdańsk
SP Konarzyny
SP 8 Gdańsk
SP Rzeczenica
SP Borzestowo
SP Główczyce
Społeczna Językowa Lębork

SP 8 Lębork
SP Ogorzeliny
SP 3 Pruszcz Gdański
SP 2 Ustka
SP Smołdzino

28
28
28
28
27
26
26
26
25
25
25
25
25
24
23
23
22
22
22
21
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
18
18
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
15

41
41
41
41
46
46
46
49
49
49
52
52
52
55
55
55
55
55
60
60
60
63
64
64
64
64
64
64
64
64
72
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
85
85
85
88
88
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SP Somonino
SP Ryjewo
SP 2 Żukowo
SP Siemirowice
SP Wandowo
SP 20 Gdańsk
SP Drewnica
SP Kołczygłowy
SP Pogódki
SP 8 Gdańsk
SP Przodkowo
SP Banino
SP 6 Kościerzyna
SP Linia
SP 75 Gdańsk ZSSiO
SP Nowa Wieś Lęborska

SP 6 Wejherowo
SP Stare Pole
SP 1 Malbork
SP 2 Brusy
SP Czyczkowy
SP 2 Gniew
SP Przejazdowo
SP 1 Kartuzy
SP Stare Gronowo
SP Gnieżdżewo
SP Koczała
PSP Zelgoszcz
SP 2 Ustka
PSP Kaliska starog.
SP Kulice
SP Potęgowo
PSP 8 Starogard Gdański
SP Redkowice
SP 1 Pelplin
SP Główczyce
SP 42 ZS-P 2 Gdańsk
SP 5 Reda
SP Wrzeście
SP 80 Gdańsk
SP 2 Czersk
SP 11 Wejherowo
Morska SP Gdańsk
PSP Lubichowo
SP 3 Chojnice
SP Lubań
Gdańska Szkoła Szermierki

SP Nowy Klincz
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25
25
25
25
24
24
24
23
23
23
22
22
22
21
21
21
21
21
20
20
20
19
18
18
18
18
18
18
18
18
17
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
15
14
14

41
41
44
44
44
47
48
48
48
48
48
53
53
53
53

PCKZiU Puck
IX LO Gdańsk
I LO Gdańsk
Zespół Szkół Branżowych Tczew

III LO Gdańsk
ZSO nr 2 Lębork
Gdańskie LO
LO Mundurowe Spartakus Gdańsk

V LO Gdańsk
I LO Lębork
II LO Rumia
Liceum Sztuk Plastycznych Słupsk

LO Człuchów
ZSP Bytów
Zespół Szkół 2 Kwidzyn
56 szkół

10
10
9
9
9
8
4
4
4
4
4
1
1
1
1
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87
87
87
87
87
95
95
95
95
99
99
99
99
103
103
103
103
103
108
108
108
108
108
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
130
130
130
139
130
130
130
130

SP Kamienica Królewska

SP Smętowo Graniczne
SP Czyczkowy
SP Ryjewo
SP Nowa Wieś Przywidzka

SP 5 Kartuzy
SP 69 Gdańsk
SP 12 Tczew
SP 1 Kartuzy
SP 1 Skarszewy
SP Borzytuchom
SP Katolicka Malbork
SP Kostkowo
SP Wrzeście
SP Nakla
SP 2 Reda
SP 5 Wejherowo
SP 11 Wejherowo
SP Żarnowiec
SP Mrzezino
SP Przywidz
SP Pomlewo
SP Kramarzyny
SP Swarzewo
SP Brodnica Górna
SP 5 Słupsk ZS-P
SP Kielno
SP 29 Leonardo Gdańsk
SP 3 Chojnice
SP Kożyczkowo
ZS-P 3 Kościerzyna
SP 27 Gdańsk
SP Drewnica
SP Chłapowo
SP Koczała
SP 6 Kościerzyna
SP Czernin
SP Borkowo
SP Połchowo
SP Cedry Małe
SP Mikołajki Pomorskie
SP 8 Wejherowo ZS-P 2
SP Sztutowo
SP Szarłata
SP 34 Gdynia
SP Maszewo Lęborskie
PSP 2 Starogard Gd.
Gdańska Szkoła Szermierki

15
15
15
15
15
14
14
14
14
13
13
13
13
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9

88
91
91
93
93
93
93
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
107
107
107
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
127
128
128
130
130
130
130
134
134
134
134
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SP Mrzezino
SP 5 Lębork
SP Pogórze
SP 34 Gdynia
ZS-P 3 Kościerzyna
SP Wierzchucino
SP Kłodawa- chojnicki
PRYMUS Kościerzyna
SP Żelistrzewo
SP 1 Gdańsk
SP 1 Chojnice
SP Chłapowo
SP Grabowo Kościerskie
SP 6 Słupsk
SP Żarnowiec
PSP 6 Starogard Gdański
Salezjańska SP Rumia
SP Rokity
SP Maszewo Lęborskie
SP 51 Gdynia
SP Siemianice
SP 7 Lębork
SP Gościcino
SP Szczodrowo
SP 8 Malbork
SP 88 Gdańsk
SP Ogorzeliny
SP 1 Kościerzyna
SP Rudno
SP 2 Malbork
SP Rzeczenica
SP Kwakowo
SP Studzienice
SP 69 Gdańsk
SP 8 Lębork
SP 5 Kartuzy
SP 3 Ustka
SP Morzeszczyn
SP Mikołajki Pomorskie

SP 5 Bytów
SP Pępowo
SP 6 Malbork
SP 12 Tczew
SP 2 Kartuzy
SP Smołdzino
SP Opalenie
SP 2 Władysławowo
SP Kmiecin
92

14
13
13
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
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138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
160
160
160
160
164
164
164
164
164
164
164
171
171
171
171
171
171
171
178
178
178
178
178
178
178
185

SP 1 Kościerzyna
SP 3 Gdańsk
SP 8 Malbork
SP Opalenie
SP Łebno
PSP Kaliska starog.
SP 3 Ustka
SP Kębłowo
SP 6 Wejherowo
PSP 6 Starogard Gdański
SP Siemianice
SP Rudno
Morska SP Gdańsk
SP 5 Lębork
SP Liniewo
SP Pszczółki
SP Miłobądz
SP Wiele
SP Redkowice
SP Kołczygłowy
SP 4 Kościerzyna
SP 15 Gdańsk
SP Potęgowo
SP 8 Chojnice
SP Bożepole Wielkie
SP Łupawa
SP Włynkówko
SP 8 Rumia
SP 11 Gdańsk
SP Somonino
SP 6 Słupsk
SP 1 Pelplin
SP Kępice
SP 3 Słupsk
SP Pępowo
SP 2 Władysławowo
PSP Bobowo
SP 9 Wejherowo
SP Garczegorze
Salezjańska SP Rumia
SP 7 Lębork
SP Gnieżdżewo
PSP Kleszczewo Kościerskie
Gdańska Szkoła Podstawowa

SP 1 Sierakowice
SP Rychnowy
SP 85 Gdańsk
SP Gostkowo

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3

134
134
134
141
141
141
141
141
141
147
147
147
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
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Katolicka SP Kartuzy
SP 5 Wejherowo
SP 10 Tczew
SP 39 Gdynia
SP Tuchlino
SP 3 Słupsk
SP Szarłata
SP Skorzewo
SP Polnica
SP Nożyno
SP Czernin
PSP Bobowo
SP 50 Gdańsk
NSP 7 Słupsk
SP Wocławy
SP 33 Gdynia
SP Dzierzgoń
SP Kępice
SP Wąglikowice
SP Kamienica Królewska

SP 26 Gdynia
SP 11 Gdańsk
SP Charzykowy
SP Wicko
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4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 161 szkół
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185
185
185
185
190
190
190
190
190
190
190
190
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198

SP Wocławy
PSP Kokoszkowy
SP 28 Gdynia
SP Czapiewice
SP 2 Luzino
SP Zagórzyca
SP 1 Bytów
SP Myślice
SP 1 Sztum
SP Strzepcz
Akademia Sukcesu Czersk

SP 24 Gdańsk
SP 3 Reda
PSP Pączewo
SP 4 Rumia
SP Gniewino
SP Kosakowo
SP Rokity
SP 1 Luzino
SP Przytocko
SP 50 Gdańsk
SP 51 Gdynia
NSP 7 Słupsk
Fontanna Marzeń Tczew
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3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 209 szkół

Szczegółowa punktacja szkół znajduje się na stronie www.wszs.pomorze.pl
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DZIAŁANIA ONLINE
Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku
w roku szkolnym 2021/2022

Panująca pandemia COVID-19, zmusiła nas do odwołania dużej ilości imprez sportowych. W ich miejsce
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku zorganizował i przeprowadził nowe, inne formy działań
on-line, aby zachęcić dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej.
Wszystkie działania on-line ( konkursy, wyzwania, kurs, gry i biegi) w roku szkolnym 2020/2021 zostały
udokumentowane przez WSZS w Gdańsku na stronie internetowej www.wszs.pomorze.pl . Znajdują się
tam również materiały dydaktyczne, pomocne w prowadzeniu zajęć online oraz na żywo w szkole,
materiały szkoleniowe (filmiki) ABC sportów oraz galeria konkurów i zawodów sportowych
organizowanych przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku.
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Laureaci konkursów on-line w roku szkolnym 2021/2022
BIEG PO ZDROWIE
IGRZYSKA DZIECI
DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

1. miejsce

Julia Stoltmann

1. miejsce

Dominik Mroziewicz

2. miejsce

Nadia Kiedrowicz

2. miejsce

Jonatan Jażdżewski

Julia Przytuła

3. miejsce

Adrian Boborycki

Zuzanna Ścigała

4. miejsce

Maksymilian Lubecki

5. miejsce

Oskar Dubiel

3. miejsce

5. miejsce

Łucja Łosińska
Agata Szajda

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

1. miejsce

Sandra Dykier

1. miejsce

Dawid Breza

2. miejsce

Agata Grela

2. miejsce

Mateusz Naskręt

3. miejsce

Izabela Kobierowska

Szymon Tlock
3. miejsce

4. miejsce

Weronika Mocarska

Kacper Kędziora

5. miejsce

Oliwia Hinz

5. miejsce

Michał Wojtas

6. miejsce

Damgara Mayer

6. miejsce

Jakub Szczygielski

LICEALIADA
DZIEWCZĘTA

1. miejsce

CHŁOPCY

Aleksandra Bosak

Yurii Sichori
1. miejsce

2. miejsce

Aleksandra Dominik

Kacper Boetther

3. miejsce

Amelia Pobłocka

3. miejsce

Łukasz Tylicki

Natalia Treder

4. miejsce

Kacper Krzebietke

4. miejsce
Klaudia Hinc

Julian Koziołek
5. miejsce

6. miejsce

Dominika Dopke

Yerken Shchypskyi
FIFA 2021

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

LICEALIADA

1. miejsce

Tymon Krzemiński

1. miejsce

Patryk Główczewski

2. miejsce

Maks Gliński

2. miejsce

Oskar Tobiasz

3. miejsce

Gracjan Polewik

3. miejsce

Jakub Hebel

KONKURS FILMOWY #zostańwdomu
1. miejsce

Nikodem Mielewczyk
Malwina Michałowska

2. miejsce

Julia Plata
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Fabian Stoltmann
Julia Łepek
5. miejsce
Daria Mroziewicz

WYZWANIE SPORTOWE
IGRZYSKA DZIECI
DZIEWCZĘTA

1. miejsce

CHŁOPCY

Małgorzata Kanczkowska

1. miejsce

Milena Gasperowicz

Wiktor Skwierawski

2. miejsce
4. miejsce

Piotr Pałasz

2. miejsce
Antonina Walkusz

Karol Tylicki

Marta Połaczek

Kacper Albecki

Wiktoria Lisakowska

Jan Siejakowski

Matylda Bryza

4. miejsce

5. miejsce
Monika Szyszka

Igor Florek

Klaudia Kostka
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
DZIEWCZĘTA
1. miejsce

2. miejsce

CHŁOPCY

Zofia Szyca

1. miejsce

Mateusz Naskręt

Dagmara Mayer

2. miejsce

Szymon Tlock

Zuzanna Kleczewska

Karol Walicki
3. miejsce

Kinga Kowalik
Dagmara Kowalewska
5. miejsce

Mariusz Gierszewski
5. miejsce

Mateusz Koszałka

6. miejsce

Kajetan Segar

Anna Szenwald
Sandra Dykier
LICEALIADA
DZIEWCZĘTA

1. miejsce

Małgorzata Puchalska

2. miejsce

Aleksandra Serkiz
Agata Mrozińska

3. miejsce

CHŁOPCY

1. miejsce

Mikołaj Morzycki
Kacper Prahl

2. miejsce

Łukasz Tylicki

Weronika Skok

Kacper Teresiński

Julia Furgalska

Mikołaj Holzner
5. miejsce

Wiktor Polanowski

Dominika Płotka
Franciszek Mikulski
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PROGRAM SZKOLNY KLUB SPORTOWY
W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku
jest Operatorem Programu Szkolny Klub Sportowy województwa pomorskiego już V edycję, który realizowany jest w 20
powiatach i 120 gminach. Do Programu SKS w roku 2021 przystąpiło 446 szkół. 539 grup ćwiczebnych w województwie
pomorskim prowadzi 508 nauczycieli wychowania fizycznego. Adresatami tego programu są uczniowie wszystkich typów szkół
województwa pomorskiego. Partnerem w realizacji Programu SKS jest Urząd Marszałkowski. Krajowym Operatorem jest Instytut
Sportu – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.
Program SKS promuje różnorodne dyscypliny sportowe wśród dzieci i młodzieży wg zapotrzebowań uczniów.
Zajęcia w ramach programu SKS są prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, którzy odgrywają niezwykle istotną
rolę w realizacji programu. To właśnie oni najlepiej znają predyspozycje i zainteresowania swoich podopiecznych, wiedzą w jaki
sposób ich zmotywować, a także jak wskazać właściwą ścieżkę rozwoju.
Założenia Programu SKS:
• Liczba uczniów w grupach wynosi od 15 do 25 osób. W przypadku utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy
ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50%
uczestników danej grupy).
• Jedna grupa dostała do realizacji w 2021 roku 58 jednostek ćwiczebnych zajęć (1 jednostka = 60 minut) dla każdej z
grup w czasie 35 tygodni, w podziale na edycję wiosenną oraz jesienną. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.
• Wypłaty wynagrodzeń dokonuje się na podstawie co miesięcznych rozliczeń z odbytych zajęć
(raportów podpisanych przez dyrektora szkoły i nauczyciela).
• Nauczyciele są zobowiązani do systematycznego wypełniania dzienniczka elektronicznego na platformie SKS –
niezbędna umiejętność obsługi komputera.
• Uczestnicy zajęć – uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa w Programie.
Zapraszamy nowe, nie uczestniczące szkoły do Programu Szkolny Klub Sportowy. Warto dołączyć do Społeczności SKS.
W całej Polsce jest już ponad 300 tysięcy uczestników. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa !!!

Więcej informacji o Programie w Województwie Pomorskim:
na stronie www.wszs.pomorze.pl
oraz pod numerem telefonu:
Urszula Górska 601-348-843
Joanna Wrońska 785-001-810
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ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ www.wszs.pomorze.pl

Opracowanie Kalendarza Imprez:
Urszula Górska
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