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Regulamin 
Serockich Gminnych Eliminacji Rozgrywek Sportowych 

w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
 
 

Przepisy ogólne oraz cele 
§ 1. 

 
1. Regulamin Serockich Gminnych Eliminacji Rozgrywek Sportowych, zwany dalej Regulaminem 

określa organizacja całorocznego cyklu imprez sportowych dla szkół podstawowych oraz 
gimnazjalnych na terenie Miasta i Gminy Serock. 

2. Celem jest: 
1) stworzenie dla jak największej liczby uczniów warunków do uczestnictwa w zawodach 

sportowych w wybranych dyscyplinach sportu; 
2) wyłonienie zarówno w poszczególnych dyscyplinach sportu jak i w klasyfikacji ogólnej 

najlepszych szkół podstawowych i gimnazjalnych; 
3) promocja zdrowego stylu życia; 
4) przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez 

uczestnictwo dzieci  w zajęciach oraz imprezach sportowych; 
5) ocena sportowych rezultatów szkół podstawowych i gimnazjalnych; 
6) systematyczne szkolenie sportowe dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego; 
7) zapewnienie sportowej rywalizacja z zachowaniem zasady fair play. 

 
Organizacja Zawodów 

§ 2. 
 

1. Organizatorami Serockich Gminnych Eliminacji Rozgrywek Sportowych, zwanych dalej 
Zawodami, są: 
1) SP w Serocku; 
2) ZS w Zegrzu; 
3) ZS-P w Woli Kiełpińskiej; 
4) SP w Jadwisinie; 
5) Gimnazjum w Serocku. 

2. Nadzór nad Zawodami prowadzi Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku, zwany dalej OSiR. 
3. Organizacja Zawodów odbywa się we współpracy z następującymi podmiotami: 

1) Szkolnym Związkiem Sportowym Warszawy i Województwa Mazowieckiego; 
2) powiatem legionowskim. 

4. W ramach Zawodów biorą udział następujące podmioty: 
1) OSiR; 
2) Koordynator MIMSz, 
3) Organizator, o którym mowa w ust. 1, poszczególnych zawodów gminnych, zwany dalej 

Organizatorem; 
4) Sędziowie zawodów, zwani dalej Sędziami; 
5) Nauczyciele (opiekunowie) drużyn. 

 
Zadania podmiotów biorących udział w Zawodach 

§ 3. 
 
1. OSiR 

Do zadań OSiR należy: 
1) zabezpieczenie medyczne Zawodów; 
2) zapewnienie obsługi sędziowskiej Zawodów; 
3) dostarczenie dyplomów; 
4) zakup pucharu dla zwycięskiej drużyny w poszczególnych zawodach; 
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5) zapewnienie transportu na zawody powiatowe lub międzypowiatowe; 
6) sprawowanie nadzoru nad Zawodami; 
7) przygotowywanie, na wniosek i po konsultacji  z Organizatorem, miejsca rozgrywek 

(HALA PZSP oraz boisko trawiaste) zgodnie z przepisami danej dyscypliny sportowej, z 
zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1.  

 
2. Koordynator MIMSz 

1) Do zadań Koordynatora MIMSz należy: 
a) wykonywanie niniejszego Regulaminu; 
b) opracowanie terminarza gminnych zawodów sportowych szkół podstawowych i 

gimnazjów i - po zaakceptowaniu przez Dyrektora OSiR - zapoznanie z nim 
Dyrektorów oraz nauczycieli wychowania fizycznego szkół z terenu gminy Serock; 
z uwzględnieniem terminów innych imprez rozgrywanych w ramach działalności 
OSIR np. mecze piłki nożnej, tenisa stołowego i inne; 

c) prowadzenie dokumentacji Zawodów i przedstawianie do OSiR miesięcznych 
sprawozdań; 

d) zgłaszanie do OSiR dzień po zawodach gminnych miejsca, terminu oraz szkoły 
reprezentującej gminę w zawodach powiatowych w innych szczeblach; 

e) przekazywanie sprawozdań z zawodów (klasyfikacji) do starostwa powiatowego 
oraz OSiR  

f) przekazywanie relacji fotograficznej do OSiR; 
g) zgłaszanie do OSiR wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie Zawodów, 

jak również w czasie przygotowań do nich; 
h) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegu Zawodów; 
i) rozstrzyganie w sprawach spornych pomiędzy Organizatorami zawodów; 
j) nadzorowanie transportu szkół na zawody gminne. 

2) Koordynatorem może być nauczyciel w-f lub absolwent AWF. Kandydatury mogą 
zgłaszać dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Serock; 

3) Wybór koordynatora przez OSiR następuje najpóźniej do dnia 15 września; 
4) Koordynator jest zatrudniany na podstawie umowy cywilno-prawnej przez Dyrektora 

OSiR. Podlega bezpośrednio Dyrektorowi  OSiR w Serocku. 
 
3. Organizator 

Do zadań Organizatora należy: 
1) przygotowanie oraz sprawdzenie miejsca zawodów (jeśli zawody odbywają się na 

terenie szkół Jadwisin, Serock, Wola Kiełpińska, Zegrze) zgodnie z przepisami danej 
dyscypliny sportowej (boisko, piłki, tablica, siatka itp.); 

2) przygotowanie i zapewnienie na zawody: kart do losowania, protokołów, regulaminów 
itp.; 

3) pełnienie funkcji Sekretarza zawodów - wypełnianie dokumentów, protokół  z zawodów 
oraz ich przesyłanie do starostwa powiatowego oraz Koordynatora MIMSz; 

4) odpowiedzialność za prawidłowy przebieg zawodów, 
5) zapewnienie uczestnikom szatni wraz z kluczami; 
6) opracowanie oraz przekazanie uczestnikom oraz Koordynatorowi MIMSz - regulaminu 

zawodów na 7 dni przed ich terminem; 
7) rozpatrywanie protestów uczestników zawodów; 
8) dbanie o porządek i bezpieczeństwo podczas zawodów. 

 
5. Nauczyciel (opiekun) drużyny: 

Do zadań Nauczyciela/opiekuna grupy  należy: 
1) Skompletowanie i przygotowanie drużyny na zawody; 
2) zgromadzenie niezbędnej dokumentacji na zawody zgodnie wymaganiami regulaminów; 
3) udział w zawodach zgodnie z zatwierdzonym terminarzem do momentu ich zakończenia 

tj. ceremonii rozdania nagród; 
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4) niekwestionowanie podczas zawodów decyzji i pracy sędziów (w szczególności przy 
zawodnikach); 

5) branie odpowiedzialności za swoją drużynę oraz jej i swoje właściwe zachowanie. 
 
6. Sędziowie 

1) Do zadań sędziów należy kontrolowanie przebiegu gry/konkurencji w oparciu o 
posiadaną wiedzę w zakresie przepisów gry w daną dyscyplinę sportową zapewniając 
bezstronność arbitrażu; 

2) We wszystkich zawodach międzyszkolnych funkcje sędziów głównych mogą pełnić 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje lub będące czynnym zawodnikiem danej 
dyscyplinysportowej; 

3) Jeżeli pomimo starań Organizatora, potwierdzonych odpowiednim pismem, nie uda się 
zapewnić sędziego zgodnie z kwalifikacjami, o których mowa w pkt 2, zawody może 
prowadzić inna osoba zaaprobowana przez OSiR np. nauczyciel w-f, 

4) w sytuacjach szczególnych, np. w przypadku wulgarnego zachowania, niezależny sędzia 
ma prawo opisania danej sytuacji oraz złożenia takiego dokumentu do OSiR. 

 
Protesty i odwołania 

§ 4. 
 
1. Każdy uczestnik zawodów ma prawo złożyć protest dotyczący spraw formalno-organizacyjnych 

w ciągu 3 dni od ich zakończenia. 
2. Protest rozpatruje Organizator danych zawodów. 
3. Organizator nie będzie rozpatrywał protestów w sprawie tzw. nieobiektywnego sędziowania. 

Zgodnie z przepisami związków sportowych decyzje sędziowskie są ostateczne i nie mogą być 
przez nikogo zmieniane. 

4. Komisja odwoławcza rozpatruje odwołania od decyzji organizatora w sprawie wniesionego 
protestu uczestnika zawodów. 

5. W skład komisji odwoławczej wchodzi: Dyrektor OSiR (przewodniczący), Instruktor ds. 
rekreacji, Koordynator MIMSz oraz Nauczyciel (opiekun) biorący udział w danych zawodach 
inny niż składający protest i Organizator. 

6. Decyzja Komisji odwoławczej jest ostateczna. 
 

Zasady korzystania z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia miejsca rozgrywanych zawodów 
§ 5. 
 

1. Uczeń ma prawo do korzystania z pomieszczeń i urządzeń szkoły pod nadzorem nauczycieli 
(opiekunów).  

2. Uczestnicy (sprawcy uszkodzeń lub dewastacji) zobowiązani do naprawienia wyrządzonych 
przez siebie szkód w związku z umyślnym zniszczeniem mienia szkolnego. 

3. Uczestnicy zobowiązani są znać regulamin korzystania z sal i hal na terenie gminy Serock. 
 

Harmonogram SPartakiady 
§ 6. 

 
Organizacja SPartakiady odbywa się wg następującego harmonogramu 

1) Rok szkolny 2015/16 Serock; 
2) Rok szkolny 2016/17 Zegrze; 
3) Rok szkolny 2017/18 Jadwisin; 
4) Rok szkolny 2018/19 Wola Kiełpińska; 
5) Rok szkolny 2019/20 OSiR. 
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Harmonogram Gimnazjady 
§ 7. 

 
Organizacja Gimnazjady odbywa się wg. harmonogramu 

1) Rok szkolny 2015/16 Serock; 
2) Rok szkolny 2016/17 Wola Kiełpińska; 
3) Rok szkolny 2017/18 Zegrze; 
4) Rok szkolny 2018/19 OSiR. 

 
Uczestnictwo 

§ 8. 
 
1. Uczestnikami Zawodami mogą być: 

1) w ramach szkół podstawowych - młodzież ur. w roku 2003 i młodsi; 
2) w ramach szkół gimnazjalnych - młodzież ur. w roku 2000 i młodsi. 

2. We wszystkich zawodach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły.  
3. W ramach Zawodów szkoła ma prawo wystawić wyłącznie jeden zespół w danej dyscyplinie. 
4. Przed rozpoczęciem zawodów sportowych opiekunowie zespołów zobowiązani są przedłożyć 

organizatorowi imienną listę zawodników podpisaną przez dyrektora szkoły. 
5. Szczegółowe zasady uczestnictwa w poszczególnych dyscyplinach określają regulaminy tych 

zawodów. 
6. Szkoły zainteresowane uczestnictwem w Zawodach deklarują udział poprzez rejestracje 

srs.szs.pl. 
 

Wykaz dyscyplin 
§ 9. 

 
1. Wykaz dyscyplin, w których rozgrywane są Zawody i liczona jest punktacja w klasyfikacji szkół 

podstawowych: 
1) Dwa ognie; 
2) Indywidualne biegi przełajowe; 
3) Mini-piłka koszykowa; 
4) Mini-piłka ręczna; 
5) Tenis stołowy 
6) Gimnastyka; 
7) Mini-piłka siatkowa; 
8) Mini piłka nożna; 
9) Czwórbój LA; 
10) Sztafetowe biegi przełajowe. 

2. Wykaz dyscyplin, w których rozgrywane są zawody i liczona jest punktacja w klasyfikacji szkół 
gimnazjalnych: 
1) Indywidualne biegi przełajowe; 
2) Piłka koszykowa; 
3) Piłka ręczna; 
4) Tenis stołowy; 
5) Piłka siatkowa; 
6) Piłka nożna; 
7) Sztafetowe biegi przełajowe. 

                                                                   
Punktacja 

§ 10. 
 

1) Punktacja poszczególnych zawodów szkolnych w ramach dyscyplin określonych w § 9 ma 
na celu wyłonienie zwycięzców  w ramach zawodów za cały rok szkolny 2015/2016. 
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2) Zwycięskie szkoły są wyłaniane na podstawie klasyfikacji generalne zawodów szkolnych 
MiMSz. 

3) Do klasyfikacji generalnej są brane pod uwagę punkty za zawody na szczeblu: gminnym, 
powiatowym, między powiatowym oraz wojewódzkim. 

4) Na ostatnich zawodach w roku szkolnym: SPartokiada i Gimnazjada następuje rozdanie 
nagród w klasyfikacji generalnej szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych. 

5) Punktację pojedynczych zawodów szkolnych przedstawia poniższa tabela: 
 

 MIEJSCE 

 
I II III IV V VI 

BRAK 
UDZIAŁU 

GMINA 10 
 

8 
 

6 
 

4 
 

0 
 

0 
 

0 
 

POWIAT 10 
 

8 
 

6 
 

4 
 

2 
 

1 
 

0 
 

MIĘDZYPOWIAT 10 
 

8 
 

6 
 

4 
 

2 
 

1 
 

0 
 

WOJEWÓDZTWO 10  8  6  4  2  1  0  

 
Transport na Zawody  

§ 11. 
 

Szkołą, które zakwalifikują się do zawodów wyższego szczebla niż gminny: 
1) na zawody na szczeblu zawodów powiatowych i międzypowiatowych (pod warunkiem ze 

są na terenie powiatu Legionowskiego) – transport zapewnia OSiR; 
2) na zawody na szczeblu zawodów międzypowiatowych (poza powiatem Legionowskim) 

oraz na szczeblu zawodów wojewódzkich – transport zapewnia powiat legionowski. 
 

Przepisy szczególne 
§ 12. 

 
Dyrektor OSiR ma prawo: 

1) Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu; 
2) Podejmowania wszelkich decyzji w sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie. 

 
 
 
 
 
 
Osoby kontaktowe: 
Koordynator MIMSz – Tomasz Jaczyński  
 

 
 


