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REGULAMIN 

WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ 

POWIATU STARGARDZKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 
 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.  Zawody sportowe na szczeblu powiatu stanowią integralną część systemu 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.  

2.  Zawody organizowane są w trzech kategoriach wiekowych:                             

• IGRZYSKA DZIECI (ID) 

• IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (IMS) 

• LICEALIADA (L) 

3.  Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz w 

oparciu o odrębne regulaminy poszczególnych zawodów. W sprawach nieujętych w 

regulaminach stosuje się przepisy polskich związków sportowych. 

 

CELE I ZADANIA 

• aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych 

imprezach sportowych, stanowiące kontynuację celów i zadań wychowania 

fizycznego i zdrowotnego, 

• przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowania patologicznego 

poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w 

imprezach sportowych, 

• tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych 

formach aktywności sportowej, 

• kształtowanie umiejętności organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży 

szkolnej w formie zajęć sportowych, 

• popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży, 

• ocena pracy i osiągnięć szkół realizujących program upowszechniania kultury 

fizycznej. 

 

ORGANIZATOR 

1.  Na szczeblu powiatu stargardzkiego organizatorem imprez w ramach 

współzawodnictwa sportowego szkół jest Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard 

Sp. z o.o.  

2.  System współzawodnictwa sportowego szkół w powiecie stargardzkim 

finansuje Gmina Miasto Stargard oraz Powiat Stargardzki.  

 

TERMIN I MIEJSCE 

1.  Zawody w ramach współzawodnictwa sportowego szkół powiatu 

stargardzkiego odbywają się w trakcie całego roku szkolnego 2022/2023. 

2.  Ramowy harmonogram zawodów w ramach współzawodnictwa 

sportowego szkół powiatu stargardzkiego w roku szkolnym 2022/2023 w kategoriach 

Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu. Organizator może dokonywać zmian w harmonogramie.  

3.  Miejsce rozgrywania zawodów wskazuje organizator w odrębnych 

regulaminach każdej z imprez. 
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UCZESTNICTWO 

1.  Szkoły przystępujące do współzawodnictwa sportowego zobowiązane są 

zarejestrować się przez System Rejestracji Szkół na stronie internetowej www.srs.szs.pl 

nie później niż do 30 września 2022 roku. 

2.  Wiek startujących określają regulaminy poszczególnych dyscyplin: 

• IGRZYSKA DZIECI (ID) - dla uczniów ur. w roku 2010 i młodszych, 

• IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (IMS) - dla uczniów ur. w latach 2008-2009, 

• LICEALIADA (L) - dla uczniów ur. w roku 2003 i młodszych. 

3.  We wszystkich dyscyplinach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej 

szkoły. Uczeń może w ciągu roku szkolnego reprezentować szkołę tylko w jednej 

kategorii rozgrywek: Igrzyskach Dzieci, Igrzyskach Młodzieży Szkolnej lub Licealiadzie. 

4. W zawodach prawo startu mają dzieci i młodzież, ucząca się w szkołach 

dziennych, bez względu na przynależność klubową. Prawa startu nie mają słuchacze 

szkół pomaturalnych, zaocznych i wieczorowych wszystkich typów - nawet, jeżeli 

wchodzą one w skład zespołów szkół. 

5. Do zawodów obowiązują imienne zgłoszenia, z podpisami opiekuna oraz 

dyrektora szkoły, wygenerowane przez System Rejestracji Szkół. 

6. Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. 

7. Dopuszcza się do udziału w rywalizacji sportowej ucznia, którego rodzice/ 

opiekunowie prawni wyrazili zgodę na: 

• udział w zawodach, 

• przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zadania 

przeprowadzenia współzawodnictwa sportowego szkół, 

• wykorzystanie wizerunku ucznia/zawodnika w celu promocji 

współzawodnictwa sportowego szkół oraz udokumentowania zawodów. 

Zgody udzielane i przechowywane są z wykorzystaniem funkcjonalności  

działającego on-line Systemu Rejestracji Szkół. Brak ww. zgód skutkował będzie 

niedopuszczeniem ucznia do zawodów sportowych. 

8.  Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, 

posiadający grupę dyspanseryjną A, As lub B i Bk, uczestniczący czynnie w zajęciach 

wychowania fizycznego. 

9. Uczestników imprez obowiązują strój i obuwie sportowe. 

 

ZASADY PUNKTACJI 

1.  Szkoły uczestniczące we współzawodnictwie sportowym otrzymują punkty za 

udział oraz zajmowane miejsca w rywalizacji na szczeblu powiatowym, regionalnym, 

wojewódzkim i krajowym.  

2.  Zasady przyznawania punktów w rywalizacji na szczeblu powiatowym, 

regionalnym, wojewódzkim i krajowym stanowią załącznik nr 2 do regulaminu. 

3.  Najlepszym szkołom w powiecie stargardzkim w kategorii Igrzysk Dzieci, Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady przyznane zostaną nagrody finansowe (z 

przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego): 

• I miejsce – 1500 zł, 

• II miejsce – 1000 zł, 

• III miejsce – 700 zł. 

4.  Oficjalne podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu 

stargardzkiego nastąpi w czerwcu 2023 roku. 
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ZASADY FINANSOWANIA 

1.  Koszty zawodów na szczeblu powiatowym pokrywa organizator.  

2.  Koszty dojazdu na zawody powiatowe, regionalne, wojewódzkie i krajowe 

pokrywają uczestnicy we własnym zakresie. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Szczegółowe regulaminy dyscyplin i zawodów sportowych dostępne są w 

kalendarzu i regulaminach imprez sportowych wchodzących w skład 

ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego szkół na rok szkolny 2022/2023, 

dostępnych na stronie www.wszsszczecin.pl 

2. Komunikaty dotyczące zawodów, wyniki oraz zdjęcia publikowane są na 

stronie www.osir.stargard.pl/wspolzawodnictwo oraz w social mediach OSiR 

Stargard. 

2.  Zawody organizowane przez OSiR Stargard w ramach współzawodnictwa 

sportowego szkół powiatu stargardzkiego ubezpieczone są 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. 

3.  W przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego (stanu wyjątkowego lub 

stanu klęski żywiołowej), zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i działania 

innych sił wyższych oraz związanych z tym ograniczeń, w tym ograniczenia 

bezpośrednich kontaktów, skutkującego brakiem możliwości realizacji imprez w 

ramach kalendarza, organizator może dokonać zmian regulaminowych. 

 

mailto:sport@osir.stargard.pl


OSiR Stargard Sp. z o.o.    
ul. Szczecińska 35, 73-110 Stargard 
tel. 91 579 08 40 
www.osir.stargard.pl 
e-mail: sport@osir.stargard.pl 
 

 

 

4 

Załącznik nr 1 

 

Ramowy harmonogram zawodów w ramach współzawodnictwa sportowego  

szkół powiatu stargardzkiego w roku szkolnym 2022/2023 

 

Lp. Dyscyplina Termin 

 

Igrzyska Dzieci  

(rocz. 2010  

i młodsi) 

 

 

Igrzyska  

Młodzieży Szkolnej  

(rocz. 2008-2009) 

 

 

Licealiada 

(rocz. 2003  

i młodsi) 

1. Sztafetowe biegi przełajowe Październik 2022 + + + 

2. Tenis stołowy Październik 2022 + + + 

3. Pływanie Listopad 2022 + + + 

4. Unihokej Listopad 2022 + + 

Zgłoszenia            

do 31.10.2022                 

do WSZS Szczecin 

5. Siatkówka Grudzień 2022 + + + 

6. Koszykówka Styczeń 2023 + + + 

7. Piłka ręczna Luty 2023 + + + 

8. Piłka nożna Marzec 2023 + + + 

9. 
Szkolna Liga LA                                            

+ trójbój i czwórbój LA (ID) 
Kwiecień 2023 + + + 

10. Drużynowe biegi przełajowe Kwiecień 2023 + + + 

11. 
Zawody lekkoatletyczne 

(indywidualne) 
Maj 2023 - + - 

12. Siatkówka plażowa Maj 2023 - + + 

13. Koszykówka 3x3*  Zgłoszenia do 30.09.2022 do WSZS Szczecin 

14. Badminton 
 

Zgłoszenia do 31.10.2022 do WSZS Szczecin 

15. Szachy  Zgłoszenia do 31.10.2022 do WSZS Szczecin 

 

* koszykówka 3x3 w Licealiadzie rozgrywana w rocznikach 2006 i młodsi. 
 

Przerwy w nauce:  

• 23.12.2022-01.01.2023 - przerwa świąteczna 

• 13-26.02.2023 – ferie zimowe 

• 06-11.04.2023 – przerwa świąteczna 
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Załącznik nr 2 

 

Zasady przyznawania punktów w ramach współzawodnictwa sportowego  

szkół powiatu stargardzkiego w roku szkolnym 2022/2023 
 

Z uwagi na trwające ustalenia i próby stworzenia nowego systemu, zasady 

przyznawania punktów w ramach współzawodnictwa sportowego szkół powiatu 

stargardzkiego w roku szkolnym 2022/2023 zostaną opublikowane przed 

rozpoczęciem pierwszych zawodów w ramach Mistrzostw Powiatu, nie później niż do 

10.10.2022. 
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