Regulamin rozgrywek powiatowych PSZS w Lubartowie w roku szkolnym 2016/2017
w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej
Składy półfinałów w kategorii „Gimnazjada”:
Piłka siatkowa dz. i chł. oraz piłka nożna chł. (boisko, hala)
I - Lubartów miasto, Lubartów gmina
II - Kamionka, Michów, Abramów
III - Kock, Firlej, Ostrówek, Jeziorzany
IV - Ostrów Lub., Niedźwiada, Uścimów, Serniki

Składy półfinałów w kategorii „Igrzyska”:
I-

II-

Mini piłka siatkowa dz. i chł.
I - Kock, Jeziorzany, Michów, Firlej, Abramów, Kamionka, Niedźwiada
II - Ostrówek, Lubartów miasto, Lubartów gmina, Serniki, Ostrów Lub.,
Uścimów

Piłka nożna chł. (hala, boisko)
I - Lubartów miasto,
II - Lubartów gmina, Michów, Kamionka, Abramów
III - Kock, Firlej, Ostrówek, Jeziorzany
IV - Ostrów Lub., Niedźwiada, Uścimów, Serniki

1. W finałach powiatowych w „Licealiadzie” drużyny występują bez wcześniejszych eliminacji.
2. W finałach powiatowych w „Gimnazjadzie”
 piłka nożna chłopców – startują zwycięzcy półfinałów (4 drużyny);
 halowa piłka nożna chłopców - startują po dwie najlepsze drużyny z półfinałów (8 drużyn);
 piłka siatkowa dziewcząt i chłopców - startują zwycięzcy półfinałów (4 drużyny);
3. W zawodach piłki nożnej dziewcząt „Gimnazjada” prawo startu mają mistrzowie gmin, a zawody należy przeprowadzić na
dwóch boiskach.
4. W zawodach indywidualnych w tenisie stołowym prawo startu mają po cztery najlepsze osoby z rozgrywek gminnych
w „Igrzyskach” i „Gimnazjadzie” zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców. Z gminy Lubartów po 5 osób. W „Licealiadzie”
w indywidualnym tenisie stołowym start bez ograniczeń ilościowych.
5. W pływaniu indywidualnym we wszystkich kategoriach szkoły mogą zgłosić po 4 zawodników w każdym stylu.
6. W szachach indywidualnych każda szkoła może zgłosić maksymalnie 10 uczniów (bez względu na płeć).
7. W „Igrzyskach” w finałach powiatowych w mini piłce siatkowej dz. i chł. startują po dwie najlepsze drużyny z półfinałów.
8. W „Igrzyskach” w zawodach w drużynowym tenisie stołowym prawo startu mają mistrzowie gmin.
9. W czwórboju lekkoatletycznym dz. i chł. miasto Lubartów może wystawić po dwie drużyny, pozostałe gminy po jednej.
10. W mini piłce nożnej chł. oraz halowej piłce nożnej dz. i chł. „Igrzyska” każdą gminę reprezentuje jej zwycięzca. W mini piłce
nożnej zwycięzcy półfinałów grają w finale, zaś w halowej piłce nożnej w finałach powiatowych grają po dwie najlepsze
drużyny z półfinałów. W halowej piłce nożnej dziewcząt „Igrzyska” prawo startu mają mistrzowie gmin.
11. W pozostałych zawodach w kategorii „Igrzyska” i „Gimnazjada” prawo startu mają wszystkie chętne szkoły z terenu powiatu
bez eliminacji gminnych.
12. Indywidualne biegi przełajowe nie są eliminacjami do zawodów wojewódzkich, ale są brane pod uwagę przy
współzawodnictwie powiatowym.
13. W finałach powiatowych wszystkie drużyny otrzymują dyplomy, a za miejsca I-III wręczane są puchary.
14. W zawodach w tenisie stołowym dyplomami nagradzamy pierwszą szóstkę zawodników finałów powiatowych.
15. W zawodach indywidualnych w pływaniu i lekkiej atletyce dyplomami nagradzamy pierwszą trójkę zawodników.
16. Zawody pływackie odbędą się o następujących godzinach: 10.00-„Igrzyska”, 11.00-„Gimnazjada”, 12.00-„Licealiada”.
17. Rozpoczęcie pozostałych zawodów o godzinie 10.00.
18. Dyplomy, puchary oraz druki rozliczenia należy przed zawodami pobrać u kol. Zbigniewa Sajdy, tel. kom. 600 816 738.
19. Sprawozdanie z zawodów należy przesłać najpóźniej do godziny 15.00. następnego dnia po zawodach do wszystkich
startujących szkół oraz do k.dec5@op.pl ; bzsajda@wp.pl ; agregula@tlen.pl
20. Zawody należy rozliczyć w terminie do 7 dni po ich zakończeniu (sprawozdanie + wypunktowanie szkół przy zawodach
indywidualnych).
21. Z półfinałów powiatowych organizator sporządza krótki komunikat zawierający kolejność drużyn oraz przesła go j.w.
22. Szkoły biorące udział w zawodach z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego zobowiązane są do wpłaty na rachunek PSZS
w Lubartowie (nr rachunku 27 8707 0006 0005 7596 2000 0001 w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubartowie)
następujących składek członkowskich: 30 zł na PSZS w Lubartowie oraz 100 zł (lub małe szkoły 50 zł) na LWSZS w Lublinie.
Wpłaty należy dokonać przed pierwszymi zawodami, ale nie później niż do 16.12.2016 r.
23. Szkołę można dopuścić do startu, jeśli przed zawodami przedłoży organizatorowi zgłoszenie do zawodów oraz
kserokopię dowodu wpłaty 30 zł na rzecz PSZS w Lubartowie (Uchwała Zarządu PSZS w Lubartowie z 30.08.2016 r.).
24. Kwoty składek przy zespołach szkół należy pomnożyć przez 2 lub 3, w zależności od tego, w ilu kategoriach uczniowie
zespołu szkół biorą udział w zawodach („Igrzyska”, „Gimnazjada”, „Licealiada”). Wpłat składek członkowskich można
dokonać podczas jesiennych zawodów lekkoatletycznych u skarbnika PSZS, kol. Joanny Góźdź.
25. W zawodach powiatowych udział bierze tylko jedna drużyna ze szkoły w danej dyscyplinie. Nie dopuszcza się do startu drużyn
poza konkursem. Wyjątkiem są tylko sztafetowe biegi przełajowe, gdyż nie spowoduje to wydłużenia zawodów.
26. Opiekunowie drużyn na życzenie opiekunów innych zespołów muszą być przygotowani do kontroli legitymacji szkolnych.
Organizator przed zawodami nie jest zobowiązany do kontroli legitymacji.
27. Sprawozdania oraz zdjęcia z zawodów półfinałowych i finałowych prosimy przekazywać w formie elektronicznej na adres
PSZS w Lubartowie pszslubartow@o2.pl lub bezpośrednio do kol. Z. Sajdy w celu opublikowania ich na stronie internetowej
PSZS w Lubartowie pszs.lubartow24.eu

