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      Załącznik nr 1 do Uchwały Nr …….../ 2021 

       Zarządu Powiatu Tureckiego  

       z dnia ……………. września 2021 r. 

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ  

Z TERENU POWIATU TURECKIEGO 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa cele, zasady współzawodnictwa i sposób jego prowadzenia.  

2.    Szczegółowe warunki organizacji imprez zostaną każdorazowo określone w regulaminach. 

Rozdział II 

Cele  

1. Celem głównym współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Tureckiego jest 

optymalizacja organizacji imprez sportowych, szerzenie idei sportu wśród dzieci i młodzieży 

szkolnej oraz tworzenie warunków do jej rozwoju fizycznego i umysłowego. 

2. Cele szczegółowe: 

a) tworzenie warunków do czynnego i systematycznego uczestnictwa młodzieży szkolnej w 

różnych dyscyplinach sportowych, 

b) zapewnienie rywalizacji i współzawodnictwa dla młodzieży szkolnej, 

c) ocena poziomu kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej, 

d) wyłonienie w klasyfikacji współzawodnictwa sportowego najlepszych szkół podstawowych 

oraz szkół ponadpodstawowych, 

e) zapobieganie zachowaniom  patologicznym poprzez uczestnictwo młodzieży szkolnej w 

zawodach sportowych i promocja zdrowego stylu życia, 

f) aktywizacja samorządów gminnych i miejskich w organizacji czasu wolnego dzieci 

i młodzieży szkolnej, 

g) promowanie Powiatu Tureckiego, na terenie województwa wielkopolskiego i Polski. 

Rozdział III 

Zasady współzawodnictwa 

1. Współzawodnictwo Sportowe Szkół z terenu Powiatu Tureckiego obejmuje imprezy organizowane 

dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych realizowane przez Starostwo 

Powiatowe w Turku w ramach Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Szkolny Związek 

Sportowy „Wielkopolska” w Poznaniu w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 

danym roku szkolnym, zgodnie z kalendarzem imprez sportowych. 
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2. Warunkiem zorganizowania i przeprowadzenia przez Starostwo Powiatowe w Turku mistrzostw 

rangi powiatowej dla szkół podstawowych jest zgłoszenie się do poszczególnych dyscyplin 

sportowych reprezentacji szkół z co najmniej dwóch gmin/miast Powiatu Tureckiego. Organizator 

czyli Starostwo Powiatowe w Turku ma prawo wpisania takiej dyscypliny do Kalendarza Imprez 

Sportowych. 

3. Komunikat prezentujący „Kalendarz Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej”, zawierający 

wykaz rozgrywek sportowych rangi powiatowej, które zostaną zorganizowane dla szkół 

podstawowych i szkół ponadpodstawowych przez Starostwo Powiatowe w Turku zostanie 

zamieszczony na stronie internetowej Powiatu - www.powiat.turek.pl  

4. Wszystkie zawody sportowe prowadzone będą zgodnie z regulaminami Igrzysk przyjętymi przez 

Prezydium Zarządu SZS „Wielkopolska” i przepisami związków sportowych. 

5. Szczegółowe warunki przeprowadzenia zawodów oraz system rozgrywek na szczeblu powiatowym 

są określone w odrębnych regulaminach ważnych do zakończenia rywalizacji. 

6. Współzawodnictwo sportowe prowadzone będzie w sześciu kategoriach: 

a) Igrzyska Dzieci - szkoły podstawowe „małe” klasy 1-6, 

b) Igrzyska Dzieci - szkoły podstawowe „duże” klasy 1-6,  

c) Igrzyska Młodzieży Szkolnej  - szkoły podstawowe „małe” klasy 7-8, 

d) Igrzyska Młodzieży Szkolnej - szkoły podstawowe „duże” klasy 7-8, 

e) Licealiada - szkoły ponadpodstawowe, 

f) w kategorii gmin/miast. 

7. O podziale szkół podstawowych na tzw. „małe” i „duże” decyduje średnia liczba uczniów szkół z 

terenu Powiatu Tureckiego biorących udział we współzawodnictwie sportowym (bez uczniów 

nauczania początkowego) po odrzuceniu najmniejszej i największej liczby. 

8. Ostateczną kolejność współzawodnictwa sportowego w poszczególnych kategoriach zatwierdza 

Komisja Współzawodnictwa w składzie:   

a) Starosta Turecki, 

b) Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku, 

c) Przedstawiciel Komisji Edukacji Rady Powiatu Tureckiego, 

d) Przedstawiciel Komisji Sportu i Promocji Rady Powiatu Tureckiego. 

Rozdział IV 

Zasady punktacji 

1. Na punktację w klasyfikacji współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Tureckiego 

składa się suma zdobytych punktów w poszczególnych dyscyplinach sportowych. 

 a) Punktacja na szczeblu powiatowym: 

http://www.powiat.turek.pl/
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liczba zdobytych punktów zależy od liczby startujących zawodników 

albo zespołów (np. dwudziestu startujących: I -  m-ce - 20 pkt, II -  m-ce - 19 pkt 

 i dalsze miejsca o 1 punkt mniej tj. m-ce XX  -  1 pkt), 

           za cztery pierwsze miejsca przyznane będą dodatkowe punkty według zasady: 

I  m-ce  7 pkt 

II  m-ce  5 pkt 

III  m-ce 3 pkt 

IV m-ce 1 pkt 

Reprezentacja szkoły, która  awansuje do rywalizacji na szczeblu rejonowym 

otrzymuje dodatkowo 5 pkt 

 b) Punktacja na szczeblu rejonowym: 

I  m-ce  11 pkt 

II  m-ce   9 pkt 

III  m-ce    7 pkt 

IV      m-ce          5 pkt 

 V      m-ce          4 pkt  (* każde kolejne miejsce o 1 pkt  mniej) 

Reprezentacja szkoły, która awansuje do rywalizacji na szczeblu 

wojewódzkim - do półfinałów otrzymuje dodatkowo 8 pkt,; natomiast do 

finału otrzymuje dodatkowo 10 pkt 

c) Punktacja na szczeblu wojewódzkim: 

I m-ce 16 pkt 

II m-ce 14 pkt 

III m-ce 12 pkt 

IV m-ce 10 pkt 

V  m-ce   9 pkt (* każde kolejne miejsce o 1 pkt  mniej) 

Reprezentacja szkoły, która awansująca do rywalizacji na szczeblu 

ogólnopolskim otrzymuje dodatkowo 15 pkt 

d) Punktacja na szczeblu ogólnopolskim: 

I m-ce 20 pkt 

II m-ce 18 pkt 

III m-ce 16 pkt 
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IV m-ce 14 pkt 

V m-ce 13 pkt  (* każde kolejne miejsce o 1 pkt mniej) 

Reprezentacja szkoły, która w rywalizacji na szczeblu ogólnopolskim zajmie 

miejsca I – III otrzymuje dodatkowo 20 pkt 

2. Zdobyte punkty mnoży się przez 1w dyscyplinach indywidualnych. 

3. Zdobyte punkty mnoży się przez 2 w dyscyplinach drużynowych „małych” (szachy, warcaby, 

badminton, tenis stołowy, siatkówka plażowa); z wyłączeniem otrzymanych dodatkowo punktów 

za awans na kolejny szczebel rywalizacji. 

4. Zdobyte punkty mnoży się przez 4 w dyscyplinach drużynowych „dużych” (piłka siatkowa, piłka 

nożna, piłka nożna halowa, piłka koszykowa, piłka ręczna, czwórbój, aerobik, sztafetowe biegi 

przełajowe, unihokej, sztafety pływackie); z wyłączeniem otrzymanych dodatkowo punktów za 

awans na kolejny szczebel rywalizacji. 

5. W przypadku startu zawodnika nieuprawnionego szkoła zostanie pozbawiona punktów uzyskanych 

w zawodach danej dyscypliny sportowej. 

6. Na punktację w klasyfikacji współzawodnictwa sportowego gmin/miast składa się suma punktów 

zdobytych przez wszystkie szkoły z danej gminy/miasta. 

Rozdział V 

Obowiązki organizatora współzawodnictwa sportowego 

1. Zawody sportowe organizowane w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej odbywają 

się w pięciu etapach: szkolnym, eliminacji do finałów powiatowych, powiatowym, rejonowym  

i wojewódzkim. 

2. Organizatorami Igrzysk na poszczególnych etapach:   

a)  Szkoła 

Szkolne Igrzyska Sportowe – nauczyciele wychowania fizycznego wraz ze 

Szkolnymi/Uczniowskimi Klubami Sportowymi typują w drodze rozgrywek eliminacyjnych 

reprezentacje w danej dyscyplinie sportowej do rozgrywek miejskich/gminnych, (wg 

harmonogramu). 

b) Eliminacje powiatowe 

W eliminacjach powiatowych, prawo do startu ma każda szkoła, która zgłosiła chęć 

uczestnictwa w danej dyscyplinie sportowej do rozgrywek powiatowych (wg 

harmonogramu). 

c) Powiat 

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Starostwo Powiatowe oraz inni organizatorzy    i 

stowarzyszenia współpracujące z powiatem w realizacji zadań szkolnej kultury fizycznej 

typują w drodze rozgrywek eliminacyjnych reprezentacje do zawodów ponadpowiatowych, 

zgodnie z regulaminami rozgrywek na poziomie rejonowym i wojewódzkim. 
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d) Rejon 

Zawody w siedmiu rejonach sportowych województwa wielkopolskiego organizowane będą 

przez SZS „WIELKOPOLSKA” bezpośrednio przez koordynatorów rejonów sportowych w 

tych dyscyplinach sportu, w których rozgrywki mają charakter kwalifikacji do zawodów 

szczebla wojewódzkiego. 

e) Województwo 

Finały Wojewódzkie organizuje Biuro SZS „WIELKOPOLSKA” we współpracy ze 

związkami sportowymi, jednostkami terenowymi SZS, samorządami na których terenie 

odbywają się finały, przodującymi w sporcie szkołami, ośrodkami sportu, organizatorami 

sportu oraz koordynatorami rejonowymi. 

3. Starostwo Powiatowe w Turku zorganizuje zawody o randze mistrzostw powiatu w przypadku 

zgłoszenia się reprezentacji szkół z co najmniej dwóch miast/gmin Powiatu Tureckiego. 

4. Do obowiązków Starostwa Powiatowego w Turku jako organizatora Powiatowych Szkolnych 

Mistrzostw Sportowych należy: 

a) przyjmowanie deklaracji udziału we współzawodnictwie sportowym szkół z terenu powiatu 

tureckiego, 

b) opracowanie i zamieszczenie „Regulaminu współzawodnictwa sportowego szkół z terenu 

Powiatu Tureckiego” na stronie internetowej Powiatu pod adresem: www.powiat.turek.pl, 

c) opracowanie i zamieszczenie „Kalendarza Powiatowych Szkolnych Mistrzostw 

Sportowych” (po przyjęciu przez Zarząd SZS Wielkopolska – kalendarza zawodów w 

poszczególnych kategoriach wiekowych na dany rok szkolny) na stronie internetowej 

Powiatu pod adresem: www.powiat.turek.pl, 

d) powiadomienie zainteresowanych gmin i szkół o terminie, miejscu oraz sposobie 

rozgrywania zawodów sportowych, 

e) zabezpieczenie obsady sędziowskiej, technicznej i medycznej zawodów finałowych, 

f) zapewnienie w miarę możliwości finansowych, dla mistrzostw powiatu w poszczególnych 

dyscyplinach sportowych nagród w postaci trofeów sportowych oraz dyplomów, 

g) zorganizowanie oprawy zawodów, 

h) w ciągu siedmiu dni po zakończeniu zawodów opracowanie komunikatu końcowego i 

umieszczenie go na stronie internetowej Powiatu, 

i) zabezpieczenie i sfinansowanie transportu uczniów szkół ponadpodstawowych 

reprezentujących Powiat Turecki  w zawodach ponadpowiatowych, 

j) opracowanie wyników współzawodnictwa sportowego i przedłożenie sprawozdania do 

akceptacji Komisji Współzawodnictwa, 

k) zorganizowanie uroczystości podsumowania współzawodnictwa sportowego. 

5. Starostwo Powiatowe w Turku może powierzyć przeprowadzenie imprezy w ramach 

współzawodnictwa sportowego, zainteresowanej szkole, przy czym pierwszeństwo organizacji ma 

http://www.powiat.turek.pl/
http://www.powiat.turek.pl/
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szkoła, która w poprzednim roku zajęła wyższe miejsce w klasyfikacji, w danej dyscyplinie 

sportowej oraz dysponuje lepszym obiektem sportowym. 

6. Koszty organizacyjne Turnieju finałowego pokrywa Powiat Turecki. 

Rozdział VI 

Obowiązki gospodarza zawodów sportowych 

1. Szkoła będąca gospodarzem turnieju eliminacyjnego odpowiedzialna jest za terminowe i techniczne 

przygotowanie imprezy oraz pokrywa koszty organizacyjne tj. (sala, szatnia, boisko, obsługa 

techniczna, sędziowska i medyczna), w przypadku gdy gospodarz nie zapewni sędziego zawody na  

zmianę prowadzą opiekunowie zespołów. 

2. Szkoła, o której mowa w ust. 1 dostarcza, w ciągu trzech dni od zakończenia zawodów do Wydziału 

Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku kompletu protokołów z zawodów, które stanowić będą 

podstawę do weryfikacji i klasyfikacji ogólnej we współzawodnictwie sportowym. 

Rozdział VII 

Obowiązki uczestników 

1. Szkoły z poszczególnych gmin/miast powiatu tureckiego deklarują dobrowolny udział swoich 

uczniów we współzawodnictwie sportowym w karcie zgłoszenia, w Wydziale  Edukacji Starostwa 

Powiatowego w Turku. 

2. Szkoła zgłaszająca swój udział we współzawodnictwie sportowym wyraża zgodę na udostępnienie 

obiektów sportowych na czas przeprowadzenia zawodów. 

3. Uczniowie szkół reprezentują gminę/miasto, na terenie której znajduje się szkoła. 

4. Do zawodów dopuszczeni będą uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich (obowiązuje grupa 

dyspanseryjna A lub B zaznaczona w zgłoszeniu), uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania 

fizycznego. 

5. Do zawodów zespołowych mistrz powiatu z poprzedniego roku może zgłosić dwa zespoły. 

Połączenia zespołów można dokonać, po odpadnięciu jednego z zespołów po zakończeniu danej 

fazy rozgrywek. 

6. Uczniowie uczestniczący w zawodach powinni posiadać ważne ubezpieczenie od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Brak ubezpieczenia skutkować będzie niedopuszczeniem ucznia do 

udziału w zawodach przez organizatora. 

7. Szkoła, która zgłosiła się do rozgrywek jest zobowiązana do ich zakończenia. 

8. Szkoła podstawowa, która awansuje do zawodów ponadpowiatowych, pokrywa koszty transportu 

we własnym zakresie. 

9. Szkoła podstawowa biorąca udział w zawodach na szczeblu ponadpowiatowym zobowiązana jest w 

ciągu pięciu dni przed terminem zawodów potwierdzić swój udział u organizatora. 

10. Przetwarzanie danych osobowych uczniów uczestniczących w zawodach odbywać się będzie 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
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kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. U. L 119 z 2016 r. str. 1-88) 

11. Szkoła ponadpodstawowa biorąca udział w zawodach sportowych na szczeblu ponadpowiatowym 

zobowiązana jest do dostarczenia listy zgłoszeniowej do Wydziału Rozwoju i Edukacji Starostwa 

Powiatowego w Turku. 

Rozdział VIII 

Nagrody 

1. W ramach współzawodnictwa sportowego mogą być przyznane nagrody w formie trofeów 

sportowych, nagród rzeczowych oraz dyplomów. 

2. Za miejsca I – III w poszczególnych kategoriach współzawodnictwa sportowego szkół mogą być 

przyznawane nagrody pieniężne rozdysponowane proporcjonalnie do ilości zdobytych punktów z 

przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego. 

3. Na wysokość nagrody przeznaczonej na zakup sprzętu sportowego ma wpływ łączna liczba 

punktów zdobyta przez szkoły, w której zajęły miejsca I – III. 

4. Dla uczniów szkół, którzy w mistrzostwach województwa wielkopolskiego zajęli miejsca I – III w 

danej dyscyplinie sportowej mogą być przyznawane listy gratulacyjne i trofea sportowe oraz 

nagrody rzeczowe. 

5. Nagrody wręczane będą podczas uroczystości podsumowania współzawodnictwa sportowego. 

Rozdział IX 

Zasady finansowania 

1. Środki finansowe na organizację współzawodnictwa sportowego na etapie rozgrywek - finałów 

powiatowych - szkół z terenu Powiatu Tureckiego zabezpiecza się w budżecie Powiatu. 

2. Samorządy terytorialne i inne podmioty mogą wspierać rzeczowo i finansowo organizację 

współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Tureckiego. 

3. Wszelkie wydatki związane z organizacją zawodów szkolnych, eliminacji powiatowych, w tym 

związanych z przejazdami na zawody powiatowe, rejonowe i wojewódzkie pokrywają we własnym 

zakresie szkoły lub samorządy gmin/miast z terenu Powiatu Tureckiego. 

Rozdział X 

Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nie ujęte w regulaminie, określa Regulamin Ogólny Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej SZS „Wielkopolska” w Poznaniu. 

2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora i Komisji współzawodnictwa. 

3. Informacje szczegółowe związane z organizacją współzawodnictwa sportowego dostępne są  na 

stronie www.szswielkopolska.pl. 

http://www.szswielkopolska.pl/

