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ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 

REGULAMIN OGÓLNY 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Międzyszkolne zawody sportowe stanowią integralną część systemu 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.  

1.2. Zawody organizowane są w trzech kategoriach wiekowych                                   

w następujących dyscyplinach: 

IGRZYSKA DZIECI (dla uczniów ur. w latach 2005 roku i 

młodszych) 

Dyscypliny podstawowe: 

1. Czwórbój lekkoatletyczny 

2. Drużynowe biegi przełajowe 

3. Sztafetowe biegi przełajowe 

4. Mini koszykówka 

5. Mini siatkówka (4) 

6. Minipiłka nożna 

7. Piłka ręczna (mini) 

8. Unihokej 

9. Badminton drużynowy 

10. Szachy – gry drużynowe 

11. Tenis stołowy drużynowy 

12. Pływanie drużynowe 

13. Narciarstwo biegowe 
 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (dla uczniów ur. w latach 

2002 – 2004) 

Dyscypliny podstawowe: 

1. Drużynowe biegi przełajowe 

2. Szkolna Liga lekkoatletyczna 

3. Sztafetowe biegi przełajowe 

4. Koszykówka 

5. Piłka nożna  

6. Piłka ręczna 

7. Piłka siatkowa 

8. Unihokej 

9. Badminton drużynowy 

10. Szachy drużynowe 

11. Tenis stołowy drużynowy 

12. Siatkówka plażowa 

13. Pływanie drużynowy 

14. Narciarstwo biegowe 
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LICEALIADA MŁODZIEŻY (dla uczniów ur. w latach 1998 i 

młodszych) 

Dyscypliny podstawowe: 

1. Drużynowe biegi przełajowe 

2. Szkolna Liga lekkoatletyczna - korespondencyjna 

3. Sztafetowe biegi przełajowe 

4. Koszykówka 

5. Piłka nożna  

6. Piłka ręczna 

7. Piłka siatkowa 

8. Unihokej 

9. Badminton drużynowy 

10. Szachy drużynowe 

11. Tenis stołowy drużynowy 

12. Pływanie drużynowy 

13. Siatkówka plażowa 

 
 

Oprócz wymienionych wyżej dyscyplin i zawodów Szkolne Związki 

Sportowe na poszczególnych etapach rozgrywek mogą organizować 

także zawody w innych dyscyplinach. 

 

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 Szkolnemu Związkowi Sportowemu na 

poszczególnych szczeblach zawodów. 

 
 

2. CELE I ZADANIA 

2.1. Aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych                                         

i międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowiących kontynuację 

celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego 

2.2. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych 

poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w 

imprezach sportowych. 

2.3. Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia                             

w różnych formach sportowania.  

2.4. Aktywizacja samorządów terytorialnych w organizacji czasu wolnego 

dzieci i młodzieży szkolnej w formie zajęć sportowych. 
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2.5. Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci                               

i młodzieży. 

2.6. Ocena pracy i osiągnięć szkół oraz Szkolnych Klubów Sportowych 

realizujących program upowszechniania kultury fizycznej. 

 

3. ORGANIZATORZY 

3.1. Nadzór nad całością systemu współzawodnictwa sportowego dzieci                                 

i młodzieży szkolnej objętego niniejszym Kalendarzem sprawuje 

Szkolny Związek Sportowy. 

3.2. Na poszczególnych szczeblach zawodów bezpośrednimi organizatorami 

imprez są: 

 w szkole - nauczyciel wychowania fizycznego, Szkolny 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 rejonie  - Wojewódzki SZS lub upoważniony Powiatowy SZS, 

 w województwie - Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy; 

 finały krajowe - Zarząd Główny SZS lub upoważniony Wojewódzki 

SZS; 

3.3. Do obowiązków organizatora zawodów należy: 

 opracowanie kalendarzy i szczegółowych regulaminów imprez 

sportowych; 

 powiadamianie zainteresowanych szkół o terminie i miejscu zawodów; 

 zabezpieczenie obsady sędziowskiej, technicznej i medycznej; 

 przygotowanie obiektów sportowych, szatni, zapewnienie sprzętu 

sportowego, przyrządów pomiarowych, nagłośnienia, protokołów 

zawodów; 

 zorganizowanie promocji zawodów (dekoracja, uroczyste otwarcie, 

zaproszenie władz samorządowych, wręczenie nagród, zakończenie 

imprezy); 

 w ciągu 3 dni opracowanie i rozesłanie komunikatów końcowych do 

zainteresowanych szkół, SZS, władz terenowych, środków masowego 

przekazu; 

 

4. SZCZEBLE ZAWODÓW 

4.1. Szkolne Igrzyska Sportowe - przeprowadzane przez SKS-y, UKS-y                          

w dowolnych dyscyplinach sportu, zgodnie z tradycją i warunkami 

szkoły, jako system całorocznej działalności umożliwiający udział we 

współzawodnictwie każdemu dziecku. 
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4.2. 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.  

4.3. Eliminacje i finały wojewódzkie - przeprowadzane według programu 

zawartego  w Ogólnopolskim Kalendarzu Imprez w dyscyplinach w nim 

zawartych oraz w poszczególnych województwach według programu 

zawartego w Wojewódzkich Kalendarzach Imprez w pozostałych 

dyscyplinach. 

4.4. Ogólnopolskie – w wybranych dyscyplinach zarekomendowanych przez 

Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego 

5. UCZESTNICTWO 

5.1. Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować 

poprzez system rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 

2017 roku. 

5.2. We wszystkich dyscyplinach drużynowych zespół składa się z uczniów 

jednej szkoły. 

5.3. Wiek startujących określają regulaminy poszczególnych dyscyplin: 

5.3.1. Igrzyska Dzieci – (dla uczniów ur. w latach  2005 i młodszych). 

5.3.2. Igrzyska Młodzieży Szkolnej - (dla uczniów ur. w latach  2002 - 

2004). We wszystkich zawodach reprezentacja składa się z uczniów 

jednej szkoły (podstawowej, gimnazjum lub szkoły 

ponadgimnazjalnej/średniej). 

5.3.3. Lidaeliada – (dla uczniów ur. w latach 1998 i młodszych). 

5.4. W zawodach prawo startu ma młodzież, ucząca się w szkołach dziennych 

bez względu na przynależność klubową. W zawodach organizowanych 

przez Szkolny Związek Sportowy nie mają prawa startu słuchacze szkół 

pomaturalnych, zaocznych i wieczorowych wszystkich typów, nawet, 

jeżeli wchodzą one w skład zespołów szkół. 

5.5. Do zawodów obowiązują imienne zgłoszenia szkoły z podpisami 

opiekuna oraz dyrektora szkoły wygenerowane przez system rejestracji 

szkół SRS. 

5.6. Każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną. (data na 

legitymacji) 

5.7. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań 

lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A, As lub B i Bk, 

uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego. 

5.8. W dyscyplinach zespołowych, od szczebla powiatu, każda szkoła może 

wystawić tylko jedną drużynę. 

5.9. Zawodników – uczestników imprez – obowiązują strój i obuwie 

sportowe. 
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6. ZASADY FINANSOWANIA 

6.1. Koszty organizacyjne zawodów na szczeblu gmin i powiatów pokrywają 

gminne/powiatowe Szkolne Związki Sportowe ze środków samorządów 

lokalnych. 

6.2. Koszty organizacyjne zawodów rejonowych, półfinałowych i finałów 

wojewódzkich pokrywają Wojewódzkie SZS ze środków Ministerstwa 

Sportu i Turystyki oraz samorządów szczebla wojewódzkiego. 

6.3. Koszty organizacyjne zawodów ogólnopolskich pokrywają Wojewódzkie 

SZS ze środków samorządów lokalnych oraz sponsorów. 

6.4. Koszty udziału w zawodach (przejazd, wyżywienie, zakwaterowanie itp.) 

na wszystkich szczeblach rozgrywek pokrywają zainteresowane szkoły 

lub samorządy lokalne lub sponsorzy. 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Niniejszy kalendarz określa regulaminy dyscyplin i zawodów 

wchodzących w skład Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Sportowego 

Szkół. Regulamin innych zawodów organizowanych w poszczególnych 

województwach zawarte są w wojewódzkich Kalendarzach Imprez 

Szkolnego Związku Sportowego. 

7.2.  Każdy organizator zawodów organizowanych przez Szkolny Związek 

Sportowy ma obowiązek ubezpieczyć swoją imprezę od 

odpowiedzialności cywilnej (OC).  Ubezpieczenie następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW) nie ma statusu ubezpieczenia 

obowiązkowego. Powinno być zawierane przez ucznia - zawodnika 

indywidualnie lub przez szkołę, klub itp. 
 


