
REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO  

W POWIECIE LĘBORSKIM W RAMACH IGRZYSK DZIECI/IGRZYSK MŁODZIEŻY 

SZKOLNEJ/LICEALIADY  

I 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Współzawodnictwo sportowe szkół powiatu lęborskiego stanowi integralną część 

współzawodnictwa na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. 

2. Zawody organizowane są w trzech kategoriach wiekowych: 

a) Igrzyska Dzieci (2009 i młodszych), 

b) Igrzyska Młodzieży Szkolnej ( 2007 – 2008), 

c) Licealiada (2002 i młodsi). 

3. Objaśnienia dotyczące rejestracji w SRS w roku szkolnym 2021/2022:  

a) Szkoły już zarejestrowane i będące w systemie SRS zgłaszają swój akces do 

wybranego rodzaju współzawodnictwa w roku szkolnym 2021/2022 - nie 

później niż do 30 września 2021r., 

b) Po aktualizacji danych szkoły - profil szkoły staje się aktywny na rok szkolny 

2021/2022, 

c) Szkoły nowo zgłaszane postępują wg instrukcji dotyczące rejestracji do 

srs.szs.pl, 

d) Instrukcja dla szkół dostępna jest na portalu: srs.szs.pl. 

4. Cele i zadania współzawodnictwa sportowego: 

a) Aktywizacja dzieci i młodzieży. 

b) Przeciwdziałanie zjawiskom zachowań patologicznych poprzez udział  

w zajęciach rekreacyjno-sportowych i imprezach sportowych. 

c) Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia  

w różnych formach sportu. 

d) Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży. 

e) Wyłonienie  w klasyfikacji ogólnej najlepszych szkół w powiecie lęborskim. 

 

§ 2 

NADZÓR I KONTROLA 

1. Starostwo Powiatowe  w Lęborku koordynuje i sprawuje  nadzór nad całością  systemu 

współzawodnictwa sportowego szkół w Powiecie Lęborskim. 

2. Osobą odpowiedzialną za koordynację, rozliczenie zawodów i nadzór nad systemem 

współzawodnictwa sportowego w Powiecie Lęborskim jest Powiatowy Koordynator 

Sportu Szkolnego. 

3. W sprawach organizacyjnych Starostwo Powiatowe w Lęborku korzysta ze wsparcia 

Urzędów Miast i Gmin, CSiR w Lęborku oraz Wojewódzkiego Szkolnego Związku 

Sportowego w Gdańsku. 

4. Starostwo Powiatowe w Lęborku w ramach współzawodnictwa sportowego  

współpracujące z miejskimi i gminnymi koordynatorami sportu szkolnego.  

 

§ 3 

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ZAWODÓW 

1. W ramach organizacji zawodów na szczeblu powiatu Starostwo Powiatowe w Lęborku 

zleca organizację osobom/ nauczycielom wychowania fizycznego/  trenerom/ sędziom. 

2. Organizatorzy zawodów sportowych na szczeblu powiatu mają obowiązek: 

a) w Igrzyskach Dzieci i Igrzyskach Młodzieży Szkolnej zabezpieczyć obsadę 

sędziowską, techniczną i medyczną, 

b) w Licealiadzie zabezpieczyć obsadę sędziowską i techniczną, 

c) przygotować obiekt sportowy, szatnie, zapewnić niezbędny sprzęt sportowy, 

nagłośnienie, protokoły zawodów, 
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d) przygotować i przeprowadzić otwarcie i zamknięcie imprezy,  

e) odebrać dyplomy, medale, statuetki, dokumenty ze Starostwa Powiatowego  

w Lęborku, 

f) przesłać na adres mailowy Powiatowego koordynatora sportu szkolnego 

dokumentację fotograficzną, 

g) złożyć dokumenty w przeciągu 7 dni od zakończenia zawodów w Starostwie 

Powiatowym w Lęborku, 

h) opiekun medyczny ma przebywać na sali, boisku, stadionie lekkoatletycznym 

itd., gdzie odbywają się zawody. 

3. Opiekę medyczną na zawody sportowe w ramach Licealiady zapewnia Starostwo 

Powiatowe w Lęborku.  

4. Terminy i miejsce zawodów sportowych ustalane są wrześniu przez koordynatorów 

gminnych i miejskich oraz powiatowego koordynatora sportu szkolnego. 

5. Zmiana terminu rozgrywania zawodów powiatowych musi być zaakceptowana przez 

koordynatorów gminnych oraz miejskich. O dokonanych zmianach organizator 

powiadamia wszystkie zainteresowane szkoły i powiatowego koordynatora sportu 

szkolnego. 

6. Kalendarz zawodów jest dokumentem obowiązującym na cały rok szkolny i dostępny 

jest na stronie internetowej http://sport.starostwolebork.pl/ oraz w systemie srs.szs.pl. 

7. Regulamin poszczególnych dyscyplin  sportowych opracowany jest przez Wojewódzki 

Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku i jest regulaminem obowiązującym na 

wszystkich poziomach zawodów.  

8. Regulamin zawodów sportowych przedstawiany jest na  początku roku szkolnego. 

9. O ewentualnych zmianach w regulaminie w trakcie trwających rozgrywek Powiatowy 

Koordynator Sportu Szkolnego będzie informował na bieżąco. 

§ 4 

UCZESTNICTWO 

1. Prawo uczestnictwa w rywalizacji sportowej w ramach Igrzysk Dzieci/Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej/Licealiady mają szkoły, które do dnia 30 września zarejestrują się 

w systemie szkolnych rozgrywek sportowych srs.szs.pl. 

2. Prawo uczestnictwa w zawodach sportowych na szczeblu powiatu mają zwycięzcy 

gminnych, miejskich Igrzysk Dzieci/Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 

3. W zawodach szczebla gminnego i miejskiego reprezentanci szkół startują wg. 

regulaminów i kalendarzy gminnych i miejskich. 

4. Szkoły Ponadpodstawowe uczestniczą w rozgrywkach powiatowych bez wyłaniania 

zwycięzców z gmin i miast. 

5. Warunkiem uczestnictwa z zawodach sportowych jest przedstawienie organizatorowi: 

a) wydruku z systemu srs.szs.pl o uczestnictwie szkoły w danych zawodach. 

6. W dyscyplinach drużynowych startują reprezentacje złożone z uczniów jednej szkoły, 

bez prawa kooptacji, wyjątkiem są tylko sztafety 4x100 m Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

w których sztafetę tworzy drużyna z gminy, miasta,  

7. Wiek startujących określają regulaminy poszczególnych dyscyplin. 

8. W zawodach prawo startu  maja uczniowie  szkół dziennych, bez względu na 

przynależność klubową. 

9. Do zawodów sportowych - drużyny, zawodnicy zgłaszani są na imiennych listach, 

podpisanych przez dyrekcję szkoły i opiekuna – nauczyciela wychowania fizycznego, 

10. Każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymacje szkolną oraz zgodę prawnego 

opiekuna. 

11. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania przez całą rodzinę zawodnik ma prawo 

reprezentować inną Szkołę.  

http://sport.starostwolebork.pl/
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12. Na ławce trenerskiej może znajdować się jedynie nauczyciel z danej szkoły, którego 

nazwisko znajduje  się na liście zgłoszeniowej potwierdzonej przez dyrektora szkoły. 

13. Przy rozstawianiu zespołów nie powinny być brane pod uwagę rozgrywki Okręgowych 

Związków Sportowych oraz wyniki z zawodów roku poprzedzającego zawody. 

14. Szczegółowe zasady uczestnictwa młodzieży w poszczególnych dyscyplinach określają 

regulaminy tych zawodów, zawarty w kalendarzu imprez Szkolnych Wojewódzkiego 

Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku. 

15. W dyscyplinach: 

• Lekkoatletyka,  

• Drużynowe biegi przełajowe – starty indywidualne, 

punkty z zawodów finałowych województwa pomorskiego w startach indywidualnych 

dodawane są do ogólnej klasyfikacji szkół zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu. 

§ 5 

ZASADY FINANSOWANIA 

1. Koszty organizacji zawodów na szczeblu powiatowym pokrywa Starostwo Powiatowe 

w Lęborku. 

2. Koszty organizacji zawodów na szczeblu półfinału i finału wojewódzkiego pokrywa 

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku. 

3. W ramach posiadanych środków Starostwo Powiatowe w Lęborku może dofinansować 

zawody szczebla półfinału i finału wojewódzkiego. 

4. Koszty związane w transportem dzieci w ramach Igrzysk Dzieci/Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej pokrywają szkoły biorące udział w zawodach lub urzędy pod które podlegają 

placówki oświatowe. 

5. W ramach posiadanych środków Starostwo Powiatowe w Lęborku może dofinansować 

usługę transportową  na zawody finału wojewódzkiego. 

6. Koszty związane z transportem młodzieży w ramach Licealiady pokrywa Starostwo 

Powiatowe w Lęborku. 

§ 6  

ZASADY KLASYFIKACJI I NAGRADZANIA  

SZKÓŁ W POWIECIE LĘBORSKIM 

1. Współzawodnictwo szkół w Powiecie lęborskim prowadzone jest oddzielnie w trzech 

kategoriach wiekowych: 

a) Igrzyska Dzieci, 

b) Igrzyska Młodzieży Szkolnej, 

c) Licealiada, osobno: 

• dziewcząt 

• chłopców 

2. Kolejność szkół ustalona zostaje na podstawie przydzielonych punktów zgodnie  

z załącznikiem nr 1 regulaminu za udział w dyscyplinach ujętych w powiatowym 

kalendarzu Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Licealiady. 

3. Do klasyfikacji końcowej szkół nie bierze się pod uwagę klasyfikacji prowadzonej 

przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku.  

4. Przy równej ilości punktów uzyskanych przez szkołę w danej kategorii o uzyskanym 

miejscu decydować będzie: 

a) liczba uzyskanych I miejsc w zawodach, 

b) liczba uzyskanych II miejsc w zawodach, 

c) liczba uzyskanych III miejsc w zawodach, 

5. Uroczyste podsumowanie współzawodnictwa odbywa się w terminie 

wyznaczonym przez Starostwo Powiatowe w Lęborku. 
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6. Nagrody w formie czeków okolicznościowych otrzymują organizatorzy 

Powiatowych Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Licealiady. 

7. Nagrody dla uczniów, trenerów i opiekunów za wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie sportowym przyznawane są do VI  miejsca zajmowanego na 

szczeblu województwa.  

8. Nagrody dla szkół ponadpodstawowych oraz trenerów, uczniów i organizatorów 

przyznaje Starosta  Powiatu Lęborskiego z ramach budżetu na dany rok szkolny. 

9. Kwota nagród przyznawanych dla szkół ponadgimnazjalnych osobno dla 

dziewcząt i chłopców: 

a) I miejsce – 500 zł 

b) II miejsce – 400 zł 

c) III miejsce – 350 zł 

10. Nagrody dla szkół podstawowych w kategorii: Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej przyznają włodarze poszczególnych miast i gmin w proponowanych 

kwotach: 

a) I miejsce – 1.200 zł 

b) II miejsce – 900 zł 

c) III miejsce – 700 zł 

11. W sprawach nie ujętych w regulaminie oraz spornych rozstrzyga Powiatowy 

Koordynator Sportu Szkolnego w porozumieniu z Wojewódzkim Szkolnym 

Związkiem Sportowym w Gdańsku. 

 

 

 

 

Przewodniczący Powiatowej  

Rady Sportu 

Marian Borek 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 
PUNKTACJA POWIATOWYCH IGRZYSK DZIECI/ IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ/LICEALIADY 

 

    

Miejsce                Gry Zespołowe 

Sztafetowe Biegi Przełajowe 

Drużynowe Biegi Przełajowe 

4 bój LA 

LA - indywidualna 

Drużynowe – 

Indywidualne biegi 

przełajowe 

  

Zawody 

powiatowe 

Półfinały 

wojewódzkie 

Finały 

wojewódzkie 

Zawody 

powiatowe 

Finały             

wojew. 

Zawody 

powiatowe 

Finały  

wojew. 

Finały wojew. 

I Awans (13) Awans (20) 31 Awans  31 13 7 9 

II 11 18 29 11 29 11 5 7 

III 10 16 27 10 27 10 4 5 

IV 9 14 25 9 25 9 3 3 

V 8   24 8 24 8 3 3 

VI    23  23 7 3 3 

VII      22 6 2 2 

VIII         21   2 2 

IX         20   2 2 

X         19   2 2 

XI         18   1 1 

XII         17   1 1 

XIII         16   1 1 

XIV         15   1 1 

XV         14   1 1 

XVI         13   1 1 

XVII         12   1 1 

XVIII         12   1 1 

XIX         12   1 1 

XX         12   1 1 

     do 22 miejsca   do 60 miejsca 

 

 

  

 

 


