REGULAMIN
WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO GIMNAZJÓW
O PUCHAR STAROSTY WYSOKOMAZOWIECKIEGO
I. Cel i zadania:
- Propagowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie patologiom wśród młodzieży
gimnazjalnej.
- Popularyzacja kultury fizycznej i sportu szkolnego.
- Wyłonienie i wyróżnienie najbardziej usportowionych gimnazjów.
- Aktywizacja samorządów lokalnych w stwarzaniu warunków młodzieży gimnazjalnej
do systematycznego uprawiania ruchu.
- Dalsza mobilizacja gimnazjalnych – uczniowskich klubów sportowych, dyrekcji gimnazjów,
rad pedagogicznych, rad rodziców oraz nauczycieli wychowania fizycznego do wzmożonej
pracy nad upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu szkolnego.

II. Organizator:
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wysokiem Mazowieckiem.

III. Uczestnictwo:
- We współzawodnictwie uczestniczą gimnazja powiatu wysokomazowieckiego, które wezmą
udział
w imprezach sportowych objętych kalendarzem imprez sportowych.

IV. Termin:
- Współzawodnictwo obejmuje okres od 1 września 2014 roku do 20 czerwca 2015 roku
- Podsumowanie odbędzie się w czerwcu 2015 roku.

V. Program:
- O kolejności we współzawodnictwie zadecyduje łączna suma punktów zdobytych przez
dziewczęta i chłopców w pięciu dyscyplinach sportowych objętych kalendarzem imprez
sportowych PSZS w Wysokiem Mazowieckiem.

VI. Punktacja:
a) za I miejsce w mistrzostwach powiatu gimnazjum otrzymuje 45 pkt., za II – 39, III – 34,
IV – 30, V – 27, VI – 25 itd. w odstępach 1 pkt.,
b) dodatkowo należy doliczyć punkty zdobyte w półfinałach(grupy powiatów) i w finałach
wojewódzkich oraz za ustanowienie rekordu województwa gimnazjów w konkurencjach
lekkoatletycznych
-Punktacja pomocnicza:
W celu ustalenia kolejności gimnazjów na imprezach sportowych wprowadza się punkty
pomocnicze (jeżeli w regulaminie szczegółowym nie podana
jest inna punktacja);
- w konkurencjach indywidualnych – 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sztafeta 4x100 – podwójna
punktacja( gimnazjada lekkoatletyczna )
- w biegach przełajowych – 75, 69, 64, 60, 57, 55 itd. w odstępach 1 pkt ( punktują 3
najlepsze osoby ze szkoły na każdym dystansie )

VII. Nagrody:
- Za pierwsze trzy miejsca w łącznej klasyfikacji ufundowane zostaną puchary. Pozostałe
szkoły otrzymają dyplomy.

VIII. Postanowienia końcowe:
- Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga organizator współzawodnictwa , który zastrzega sobie
prawo interpretacji i ewentualnych, uzasadnionych zmian w regulamini
Prezes PSZS w Wys. Maz.
Bogusław Bieliński

