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REGULAMIN 
LESZCZYŃSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

 

 
Realizacja uzależniona od decyzji odpowiednich organów i aktualnej sytuacji 

epidemicznej. Organizacja wszystkich wydarzeń zgodnie z aktualnymi 
przepisami i obostrzeniami. 

 
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system 

rejestracji szkół srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2020r. 
 
Szkoły uzupełniają listy uczniów i nauczycieli i przed zawodami pobierają z systemu 
kartę weryfikacyjną zgodnie z regulaminem XXII WIMS. 
Zawody szkolne stanowią integralną część systemu współzawodnictwa sportowego 
dzieci i młodzieży. Udział szkół w zawodach sportowych organizowanych przez 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Lesznie jest dobrowolny. Uznając jednak rolę 
sportu w kształtowaniu sprawności fizycznej i zdrowia młodzieży, zachęcamy 
wszystkie szkoły do udziału w rozgrywkach i zawodach sportowych. 
 
Każdy uczestnik przed zawodami zobowiązany jest dostarczyć „Oświadczenie 
uczestnika zawodów” dotyczące COVID-19. Oświadczenie do pobrania na stronie 
www.mos-leszno.pl . Zawodnik nie posiadający oświadczenia NIE ZOSTANIE 
dopuszczony do udziału w zawodach. 

 
I. Postanowienia ogólne 

Regulamin określa zasady przeprowadzenia zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży 

szkolnej na terenie Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego.  

 

II. Terminy i miejsca  

Zawody odbędą się w terminach i miejscach podanych w terminarzu.  

 

III.  Organizatorzy  

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Lesznie jest organizatorem zawodów na szczeblu  

miejskim i powiatowym.  

Obowiązki organizatorów imprez :  

1. Zabezpieczenie i przygotowanie boisk, sal sportowych, opieki lekarskiej, radio- 

fonizacji, medali, pucharów, dyplomów i obsady sędziowskiej.  
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2. Sporządzenie komunikatu końcowego i przesłanie go w terminie tygodnia do 

zainteresowanych szkół oraz organizatora kolejnego szczebla rozgrywek.  

 

IV. Uczestnictwo  

1. W zawodach startują :  

- w IGRZYSKA DZIECI – młodzież urodzona w roku 2008 i młodsza,  

- w IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – młodzież urodzona w latach roku 2006-2007,  

- w LICEALIADZIE – młodzież dziennych Szkół Ponadgimnazjalnych rocznik 2001                      

i młodsza.  

2. We wszystkich dyscyplinach objętych programem Igrzysk prawo startu mają uczniowie 

jednej szkoły (bez prawa kooptacji z innych szkół). Prawo reprezentowania mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 

2020/2021. 

3. Do zawodów dopuszczeni są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, 

posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach 

wychowania fizycznego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2013r. 

(Dz.U.2013 poz.1248 – interpretacja na www.szs.pl – w dziale komunikaty)  

4. W zawodach miejsko-powiatowych szkoła może być reprezentowana                                

w dyscyplinach drużynowych wyłącznie przez jeden zespół.  

5. Przy weryfikacji zawodników (czek) wymagane będą następujące dokumenty:  

• zgłoszenie imienne wygenerowane z SRS podpisane przez Dyrektora Szkoły                  

i nauczyciela / opiekuna,  

• ważna legitymacja szkolna uczestnika zawodów (aktualna pieczątka oraz podpis 

właściciela),  

• opiekun zobowiązany jest posiadać dokumentację zawierającą zgodę 

rodziców(prawnych opiekunów) dt. udziału dziecka w zawodach  
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V.  Zasady finansowania  

1. Koszty udziału w zawodach miejskich i powiatowych pokrywają szkoły.  

2. Koszty organizacji zawodów miejskich i powiatowych pokrywa Międzyszkolny Ośrodek 

Sportowy w Lesznie.  

 

VI.  Nagrody  

1. Za trzy pierwsze miejsca w dyscyplinach indywidualnych zawodnicy otrzymują medale 

i dyplomy.  

2. W grach zespołowych i dyscyplinach drużynowych za  

I miejsce puchar oraz dyplomy za miejsca I – III. Medale za miejsca I – III dla 

zawodników. 

 

VII. Sędziowanie 

1. Wszystkie zawody sportowe organizowane w szkołach powinny być prowadzone 

przez nauczycieli posiadających stosowne uprawnienia przy wsparciu młodzieżowych 

organizatorów sportu i młodzieżowych sędziów sportowych.  

2. Funkcję sędziów głównych w zawodach międzyszkolnych pełnią osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje: sędziowie związków sportowych lub za zgodą większości 

opiekunów nauczyciele wychowania fizycznego.  

3. Pomocnicze funkcje sędziowskie należy powierzyć młodzieżowym sędziom 

sportowym na każdym etapie realizacji zawodów.  

4. Prawo interpretacji regulaminu oraz dokonywania ewentualnych zmian w zasadach 

rozgrywek przysługuje jedynie organizatorowi głównemu. 

 

VIII. Protesty i odwołania  

1.Protesty i odwołania podczas zawodów lekkoatletycznych mogą być składane 

pisemnie wyłącznie w trakcie trwania zawodów na ręce sędziego głównego.  



LESZCZYŃSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

HONOROWY PATRONAT: 
PREZYDENT MIASTA LESZNA                                                                              STAROSTA LESZCZYŃSKI 
       ŁUKASZ BOROWIAK                                                                                    JAROSŁAW WAWRZYNIAK 
 
 
 

ZADANIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW: 
 
 
 

  
 

2. W zespołowych grach sportowych protest może dotyczyć wyłącznie przypadku, gdy 

gospodarz meczu nie spełnił określonych w regulaminie warunków formalno– 

organizacyjnych (np. nie zapewnił odpowiedniej sali, opieki medycznej itp.  

3. Nie będą rozpatrywane protesty w sprawie tzw. „nieobiektywnego” sędziowania. 

Zgodnie z przepisami związków sportowych decyzje sędziowskie są ostateczne i nie 

mogą być przez nikogo zmienione.  

 

IX. Ubezpieczenie  

Uczestnicy na etapie szkół/miasta/powiatu nie są objęci ubezpieczeniem od NNW 

(ubezpieczenie jest w gestii rodziców opiekunów prawnych uczestników). MOS                          

w Lesznie (jako organizator) posiada ubezpieczenie od OC. 

Uczestnicy XXII WIMS od etapu rejonowego są ubezpieczeni od NNW na kwotę 

10.000,00 zł, polisa PZU SPORT NR 1046406310 do 31 grudnia 2020 (a następnie 

będzie wykupiona kolejna polisa na 2021 rok) oraz organizatorzy od OC – 

ubezpieczyciel: PZU S.A., www.pzu.pl 

 

X. Filmowanie, zdjęcia i materiały promocyjne  

Na wszystkich szczeblach rozgrywania zawodów opiekunowie muszą posiadać aktualną 

listę zawodników (tj. zgłoszenie do LIMS przez SRS). Zawodnicy, dyrekcja oraz 

opiekunowie podpisując i przekładając listę organizatorowi akceptują regulamin ogólny 

Leszczyńskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tym wyrażają zgodę na:  

- publikację ich wizerunku (w tym zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady) oraz wyników                    

i danych osobowych w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach, reklamach, 

materiałach promocyjnych organizatorów, partnerów medialnych i sponsorów;  

- przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do 

celów marketingowych organizatorów, partnerów medialnych i sponsorów.  

- za posiadanie stosownych zgód na udział w rywalizacji sportowej odpowiada opiekun. 
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XI. Postanowienia końcowe 

1. Regulaminy szczegółowe poszczególnych dyscyplin sportowych zawarte są                         

w Kalendarzu Szkolnego Związku Sportowego „W i e l k o p o l s k a” oraz Regulaminie 

Leszczyńskich Igrzysk Młodzieżowych Szkolnej na rok szkolny 2020/2021  

2. Na każdych zawodach obowiązuje następujący program minutowy:  

• 1,5 - 0,5 godz. przed rozpoczęciem weryfikacja,  

• 20 minut przed rozpoczęciem zawodów odprawa opiekunów.  

3. W zespołowych grach sportowych i zawodach drużynowych w przypadku zgłoszenia  

3 lub mniej zespołów, organizator nie przyznaje pucharu i medali, a jedynie dyplomy.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów, poprzez anulowanie 

nieobsadzonych konkurencji.  

5. Awans do szczebla rejonu/finału uzyskuje najlepszy/e zespół/ły z miasta i powiatu 

zgodnie z regulaminem WIMS.  

6. Uczestnicy imprez sportowych zostaną dopuszczeni do zawodów wyłącznie                             

z opiekunem.  

7. Interpretacja oraz prawo dokonywania zmian niniejszego regulaminu przysługuje 

wyłącznie, Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu w Lesznie. 

 
Regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej MOS w Lesznie w dniu 

14.09.2020r. 


