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R e g u l a m i n   o g ó l n y 
z a w o d y   p o w i a t o w e 

 
1. Udział szkół we współzawodnictwie organizowanym przez strukturę Szkolny Związek 

Sportowy jest dobrowolny. Uznając jednak rolę sportu w kształtowaniu sprawności 
fizycznej oraz zdrowia dzieci i młodzieży, zachęcamy wszystkich do udziału. 

2. W dyscyplinach lub konkurencjach sportowych zespół składa się z uczniów (uczennic) 
jednej szkoły. 

3. Prawo reprezentowania mają uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w danej szkole  
nie później niż 30 września każdego roku szkolnego i posiadają ważną legitymację 
szkolną. 

4. W danej dyscyplinie szkoła może wystawić tylko jedną reprezentację dziewcząt i jedną 
chłopców. Wyjątkowo dopuszcza się: Pływanie indywidualnie i tenis stołowy 
indywidualnie (3 zawodników ze szkoły).    

5. Szkoła biorąca udział w zawodach winna wnieść opłatę startową potwierdzającą udział  
w imprezach organizowanych przez strukturę SZS. Wysokość każdorazowo określa Zarząd  
i podaje do wiadomości na zebraniu organizacyjnym na początku danego roku szkolnego. 
Opłata winna wpłynąć na rachunek bankowy stowarzyszenia do 30 września danego 
roku szkolnego. Jeśli szkoła zdecyduje się przystąpić do współzawodnictwa  
po określonym terminie ponosi dodatkową opłatę w wysokości 30 PLN od kategorii. 

6. Zapisy do zawodów odbywają się (wyłącznie) przez platformę SRS i tam też znajdować się 
będzie kalendarz imprez (wraz z aktualizacjami).  
a) dyscypliny: LA i pływanie – system zamyka się 7 dni przed imprezą, 
b) pozostałe dyscypliny – 4 dni. 

7. Przy weryfikacji dokumentów wymagane jest okazanie Gospodarzowi imprezy:  
a) lista imienna zawodników wygenerowana z platformy System Rejestracji Szkół  
sporządzona na podstawie dokumentacji o badaniach profilaktycznych. Zespoły,  
które nie będą posiadały takowej listy nie zostaną dopuszczone do zawodów. 
Dyrektor swoim podpisem stwierdza, iż zawodnicy są uczniami danej szkoły oraz,  
że posiadają kategorię zdrowia, która pozwala na udział w zawodach konkretnej 
dyscypliny sportu.   
b) ważna legitymacja szkolna,  
c) dowód opłaty rejestracyjnej. 

8. Gospodarz/osoba odpowiedzialna za imprezę zobowiązana jest o zachowanie minimum 
ceremoniału: Otwarcie i zakończenie zawodów. Dyrektorzy szkół/gospodarze obiektu 
winni czynnie uczestniczyć w otwarciu i zakończeniu imprezy. 

9. Komunikat z zawodów należy przesłać najpóźniej 3 dni po ich zakończeniu na adres: 
szs@parczew.pl 
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10. Na zawody powiatowe należy zabrać ze sobą sprzęt sportowy (obowiązkowo ubiór, piłki, 
rakietki, pałeczki sztafetowe). Gospodarz nie zapewnia piłek na rozgrzewkę. 

11. O zmianie terminu, godziny lub miejsca decyduje Powiatowy Koordynator szkolnych 
imprez sportowych (WWW, Fb, e-mail, SMS). 

12. Jeśli Gospodarz imprezy powiatowej w porozumieniu z Koordynatorem nie wyznaczą 
innej pory rozpoczęcia zawodów, standardowo rozpoczynają się one, o godz. 10,00 
Odprawa 9,30 

 
-- 
Zarząd Powiatowy        
Szkolny Związek Sportowy  
w Parczewie  


