REGULAMIN
współzawodnictwa sportowego dla szkół podstawowych i gimnazjów
Wodzisławia Śląskiego na rok szkolny 2015/2016

1. Cele:
− rozpowszechnianie aktywności ruchowej;
− umożliwienie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej
i rekreacji;
− rozwijanie zainteresowań i umiejętności ruchowej uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów;
− kształtowanie postawy współdziałania zespołowego i wzajemnej
współodpowiedzialności.
2. Organizator:
1) Urząd Miasta Wodzisław Śląski – Wydział Edukacji,
2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Centrum”.
3. Terminy wg. harmonogramu imprez sportowych organizowanych w roku szkolnym
2015/2016, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
4. Elementy współzawodnictwa:
− minikoszykówka, koszykówka,
− minisiatkówka, siatkówka,
− mini piłka nożna, piłka nożna,
− mini piłka ręczna, piłka ręczna,
− piłka siatkowa plażowa,
− sztafety pływackie,
− zawody pływackie,
− tenis stołowy,
− turniej gier i zabaw,
− badminton,
− biegi przełajowe, festiwal sztafet biegowych,
− bieg „Gazety Wodzisławskiej”
− drużynowe zawody l.a.,
− dwubój nowoczesny,
− 4-bój l.a.,
− narciarstwo biegowe,
− łyżwiarstwo szybkie,
− szachy.

5. Punktacja współzawodnictwa:
I miejsce – 10 pkt,
II miejsce – 8 pkt,
III miejsce – 6 pkt,
IV miejsce – 5 pkt,
pozostałe drużyny sklasyfikowane poniżej IV miejsca otrzymują 1 pkt.
1) jeżeli zawody odbywały się na szczeblu wyższym niż miasto to najlepsza szkoła
reprezentująca Miasto Wodzisław Śląski otrzymuje punkty jak za miejsce I, a szkoły
niżej sklasyfikowane otrzymują punkty odpowiednio jak za miejsce II, III i IV,
pozostałe 1 punkt za uczestnictwo.
2) dyscypliny sportowe w tej samej kategorii nie mogą się dublować.
3) w zawodach indywidualnych oraz w zawodach z podziałami na kategorie wiekowe
punkty uzyskane w poszczególnych konkurencjach się sumuje.
6. Obliczanie wyników:
1) do punktacji końcowej współzawodnictwa sportowego zostaną zaliczone wyniki
uzyskane przez dziewczęta lub chłopców danej szkoły w zawodach objętych
kalendarzem imprez sportowych wymienionych w załączniku do regulaminu;
2) gospodarz zawodów na terenie miasta Wodzisław Śląski, a przedstawiciel szkoły
startującej na szczeblu wyższym niż Miasto jest zobowiązany jest w terminie 7 dni
przekazać wyniki drogą elektroniczną do Koordynatora Sportowego na adres
poczty e-mail: spigm@wodzislaw-slaski.pl ;
3) każda szkoła w terminie 7 dni od zakończenia ostatnich zawodów określonych
harmonogramem przekazuje 6 najlepszych wyników sportowych z wybranych
przez siebie zawodów;
4) w przypadku szkół, które zdobędą taką samą liczbę punktów o kolejności
w klasyfikacji końcowej będzie decydował kolejny wynik sportowy z wybranych
zawodów przez szkołę do ustalenia ostatecznej klasyfikacji.

