XXIII IGRZYSKA
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i GIMNAZJÓW
RYBNIK 2017
REGULAMIN
1. XXIII Igrzyska Szkół Podstawowych i Gimnazjów Rybnik 2017 odbędą się w dniach
6 – 8 czerwca 2017r.
2. Program Igrzysk obejmuje następujące dyscypliny:
2.1. Pływanie
2.2. Lekkoatletyka
2.3. Szachy
2.4. Siatkówka dziewcząt / mini siatkówka dziewcząt
2.5. Siatkówka chłopców / mini siatkówka chłopców
2.6. Koszykówka dziewcząt / mini koszykówka dziewcząt
2.7. Koszykówka chłopców / mini koszykówka chłopców
2.8. Piłka nożna dziewcząt (gimnazja)
2.9. Piłka nożna chłopców / mini piłka nożna chłopców
3. Zawody organizowane w ramach Igrzysk odbędą się na obiektach:
3.1. obiekty sportowe MOSiR Ruda
3.2. obiekty sportowe MOSiR – stadion LA
3.3. obiekty sportowe MOSiR - boisko ul. Górnośląska
3.4. obiekty sportowe MOSiR – boiska piłkarskie ul. Gliwicka
3.5. obiekty sportowe fundacji Elektrowni Rybnik – sala szachowa
3.6. pływalnia MOSiR ul. Powstańców
3.7. boisko Szkoły Podstawowej nr 5
3.8. boiska przy Kampusie
4. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres: gszulik@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30.05.2017r. W zgłoszeniu należy wskazać dyscyplinę,
w której uczniowie szkoły będą startować oraz imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna.
(załącznik nr 1)
5. Uczniowie startują w zawodach na podstawie list imiennych (dla każdej dyscypliny oddzielna)
potwierdzonych przez dyrekcję szkoły. Listy, przedłożone u organizatorów, ważne są w czasie
trwania zawodów (7–9.06.2016). (załącznik nr 2)
6. Reprezentacja szkoły składa się z uczniów szkół podstawowych – rocznik 2004
i młodsi lub gimnazjum – rocznik 2001 i młodsi.
7. Za zdolność zdrowotną do uczestnictwa w zawodach odpowiadają nauczyciele opiekunowie na
podstawie oświadczeń rodziców/prawnych opiekunów. Oświadczenia te zostają złożone
w depozycie u organizatora odpowiedzialnego za daną dyscyplinę.(załącznik nr 3)
8. Prawo startu w Igrzyskach ma każdy uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum. Uczeń może
występować w dwóch dyscyplinach, ale tylko w jednej grze zespołowej (np. siatkówka
+pływanie), nie może jednak startować w dwóch dyscyplinach indywidualnych (np. szachy +
pływanie). Jeśli uczeń startuje w dwóch dyscyplinach musi posiadać dwa oświadczenia
rodziców/prawnych opiekunów ze zgodą na udział osobno dla każdej dyscypliny. Przez
dyscypliny zespołowe rozumiemy gry: siatkówka, koszykówka, piłka nożna.
9. Uczniowie klas sportowych w Gimnazjach nie mogą startować w dyscyplinie, którą
uprawiają.
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10. Przekroczenie pkt. 8 i 9 Regulaminu powoduje dyskwalifikację szkoły w dyscyplinach,
w których startował nieuprawniony uczeń.
11. Wszyscy uczestnicy imprezy mają obowiązek stosować się do Regulaminu Igrzysk oraz
Regulaminów obiektów, na których przeprowadzane są zawody. W czasie trwania zawodów
uczniowie i opiekunowie mają również obowiązek przestrzegać minutowego programu zawodów
(brak zawodnika na starcie powoduje skreślenie z listy startowej)
12. Występ w finale poprzedzony jest udziałem w eliminacjach (dotyczy gier zespołowych). Zespoły
reprezentujące miasto w rozgrywkach wyższego szczebla w przypadku nałożenia się terminów
mają prawo startu w finale bez eliminacji.
13. O zwycięstwie w klasyfikacji drużynowej szkół decyduje największa liczba punktów przyznawana
w następujący sposób: I – 14 pkt., II – 11 pkt., III – 8 pkt., IV – 5 pkt., V – 4 pkt., VI – 3 pkt., VII
– 2 pkt., VIII – 1 pkt. W przypadku zajęcia tego samego miejsca nastąpi podział punktów. W
przypadku równej liczby punktów w klasyfikacji końcowej o wyższym miejscu decyduje większa
liczba pierwszych miejsc
14. W klasyfikacji drużynowej szkół w grach zespołowych punktacja prowadzona będzie osobno dla
dziewcząt i chłopców.
15. Dla zdobywców miejsc I – III przewidziane są medale i dyplomy, dla zwycięskich szkół – puchary
i dyplomy.
16. Organizatorzy
zastrzegają
sobie
prawo
do
interpretacji
Regulaminu
Igrzysk
i wprowadzania zmian.
17. Sprawy sporne będą rozstrzygane na miejscu zawodów przez Komisję Odwoławczą.
18. Harmonogram i terminarz eliminacji oraz finału i miejsca rozgrywania zawodów stanowi
załącznik nr 4 niniejszego Regulaminu.
Rybnik, 15 maja 2017r.
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