Szkolne rozgrywki sportowe w roku szkolnym 2017/2018
W związku z reformą szkolnictwa w Polsce ulegają zmianom różne aspekty życia szkoły. Generalnie
najważniejszą zmianą, która jest podstawą reformy edukacji jest oczywiście likwidacja szkolnictwa
gimnazjalnego. Pierwszy etap tego trzyletniego procesu właśnie się rozpoczął wraz z wygaszeniem klas
pierwszych i co za tym postępuje powstaniem w szkołach podstawowych klas siódmych. Oczywiście wiąże
się to z wieloma zmianami w funkcjonowaniu szkół. Jest to również odpowiedni czas na reorganizację
szkolnych rozgrywek sportowych w naszym mieście.
Od bieżącego roku szkolnego proponujemy przebudowę dotychczasowego systemu szkolnych
rozgrywek sportowych wg zasad określonych w REGULAMINIE MAZOWIECKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY
SZKOLNEJ na rok szkolny 2017/2018 oraz zatwierdzonych przez Zarząd Szkolnego Związku Sportowego
Warszawy i Województwa Mazowieckiego. Mając na względzie przede wszystkim efektywny rozwój
zainteresowań dzieci i młodzieży aktywnym stylem życia i zamiłowaniem do sportu jako newralgicznego
elementu kultury zdrowego człowieka zamierzamy zachęcić jak największą liczbę uczniów do uczestnictwa
w rozgrywkach sportowych. Mamy nadzieję również znacząco bardziej niż dotychczas premiować
aktywność nauczycieli-trenerów przygotowujących zawodników do imprez sportowych.
Szczegółowe zasady rozgrywania poszczególnych dyscyplin są zamieszczone w REGULAMINIE MAZOWIECKICH
IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ na rok szkolny 2017/2018. (http://szs-wwm.pl/xx-mims-regulamin-rozgrywek-na-rokszkolny-201718-zatwierdzony-przez-zarzad-szswwm/). UWAGA! Szkoły przystępujące do współzawodnictwa
powiatowego muszą zarejestrować się poprzez system rejestracji szkół na stronie www.srs.szs.pl zgodnie z
kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września bieżącego roku.

SYSTEM ROZGRYWEK INDYWIDUALNYCH
Do czasu całkowitego wygaśnięcia gimnazjów planujemy system szkolnych rozgrywek sportowych
w dyscyplinach indywidualnych, który ma za zadanie wyłonienie najlepszych zawodników w
poszczególnych dyscyplinach oraz ich wyróżnienia na poziomie szkoły i Miasta Ostrów Mazowiecka.
Etap I - Mistrzostwa szkoły (organizator - szkoła)
Cel: wyłonienie najlepszych w poszczególnych dyscyplinach, którzy będą reprezentować barwy szkoły w
rozgrywkach międzyszkolnych.
GRUPA A: klasy I - III: biegi przełajowe, szachy, pływanie (bez sztafet)
GRUPA B: klasy IV - VI: biegi przełajowe, szachy, pływanie
GRUPA C: klasa VII i II - III gimnazjum: biegi przełajowe, szachy, pływanie, lekka atletyka
Do etapu II z poszczególnych grup (A, B, C) kwalifikować będzie się określona w regulaminie zawodów przez
organizatora (MOSiR) liczba zawodników.

Etap II - Mistrzostwa Miasta dzieci i młodzieży szkolnej (organizator - MOSiR Ostrów Mazowiecka)
GRUPA 0: przedszkolaki, rocznik urodzenia 2010 i 2011: biegi przełajowe, szachy
Wyłonieni w etapie I reprezentanci szkół z grup A, B, C.
Cel: wyłonienie najlepszych w poszczególnych dyscyplinach, którzy będą reprezentować (grupy B, C) barwy
szkoły w międzyszkolnych rozgrywkach szczebla powiatowego i wyższych.

SYSTEM ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH
Podobnie jak w rozgrywkach indywidualnych zadaniem szkół będzie wyłonienie najlepszych
zawodników do drużyn reprezentujących barwy szkoły poprzez sportową selekcję do drużyny oraz właściwe
formy treningu zespołowego. Do celów wyłonienia Szkolnych Mistrzów Ostrowi i ich uczestnictwa (w miarę

możliwości) w wyższych etapach rozgrywek (powiatowych i międzypowiatowych) rozegrane zostaną
następujące sporty zespołowe:
GRUPA A: klasy I - III: dwa ognie (klas I, klas II, klas III - drużyny mieszane)
GRUPA B: klasy IV - VI: mini-piłka nożna (dziewcząt i chłopców), mini-siatkówka (dziewcząt i chłopców),
mini-koszykówka (dziewcząt i chłopców), piłka nożna halowa (chłopców), tenis stołowy (dziewcząt i
chłopców)
GRUPA C: klasa VII i klasy II i III gimnazjum: piłka nożna (dziewcząt i chłopców), siatkówka (dziewcząt i
chłopców), koszykówka (dziewcząt i chłopców), piłka nożna halowa (chłopców), tenis stołowy (dziewcząt i
chłopców).
Cel: wyłonienie Mistrzów Miasta dzieci i młodzieży szkolnej w poszczególnych dyscyplinach oraz
reprezentantów Miasta w międzyszkolnych rozgrywkach szczebla powiatowego i wyższych.
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W przypadku gdy do danej dyscypliny zgłosi się nie więcej niż dwie szkoły, jej uczniowie automatycznie
kwalifikują się do rozgrywek powiatowych i zawody na poziomie gminy/miasta będą odwołane.
ROZGRYWKI LEKKOATLETYCZNE
W roku szkolnym 2017/2018 przewidujemy jeden turniej lekkoatletyczny będący jednocześnie
Mistrzostwami Miasta dzieci i młodzieży szkolnej. Zmianie ulegają konkurencje lekkoatletyczne, gdzie
rezygnujemy z rzutu oszczepem, a dodajemy dystanse biegowe.
CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY - klasyfikacja drużynowa:
60 m, rzut piłeczką palantową, skok w dal, 600 m (dziewczęta), 1000 m (chłopcy)
LEKKA ATLETYKA - klasyfikacja indywidualna:
100 m, 300 m, 4x100 m, 600 m (dziewcząt), 1000 m (chłopcy), pchnięcie kulą, skok w dal

Zwracamy się z prośbą o przekazanie niniejszej informacji zainteresowanym opiekunom młodzieży.
Terminy i regulaminy rozgrywek opublikujemy w możliwie najszybszym terminie na stronie
www.mosir.ostrowmaz.pl

