REGULAMIN
XXV Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej r.szk. 2022/ 2023
Podczas wszystkich zawodów organizowanych w ramach kalendarza XXIV PIMSZ
obowiązują „Zasady bezpieczeństwa podczas zawodów SZS organizowanych w ramach
współzawodnictwa sportowego szkół” opracowane przez Zarząd Główny SZS Warszawy
i Województwa Mazowieckiego co znajduje się na stronie WMSZS

I . CEL
- propagowanie sportu w środowisku szkolnym
- zabezpieczenie cyklu imprez sportowych dla uczniów szkół podstawowych w powiecie
ostrowskim;
- wyłonienie najbardziej usportowionych szkół;
II. ORGANIZATOR
Patronat nad imprezą sprawuje Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej a wykonawcą
zadania jest Miejski Klub Sportowy „Ostrowianka” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej. Współorganizatorem, na dalszym etapie
współzawodnictwa jest Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy w
Ostrołęce.
III. TERMIN I MIEJSCE
Zawody odbywać się będą na szkolnych obiektach sportowych oraz innych obiektach
znajdujących się na terenie naszego powiatu, w miesiącach - wrzesień 2022 - czerwiec
2023 r
IV. UCZESTNICTWO
W Igrzyskach uczestniczy młodzież szkół podstawowych w rocznikach 2010 i młodsi – to
kategoria DZIECI oraz w rocznikach 2008-2009 – to kategoria MŁODZIEŻ. Prawo startu w
zawodach powiatowych mają wszystkie chętne szkoły bez eliminacji gminnych.
V. ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA NA SZCZEBLU POWIATOWYM I
WYŻSZEGO SZCZEBLA
Powracamy do punktacji dla poszczególnych szkół z uwzględnieniem obu kategorii
wiekowych dla danej szkoły. Łączna punktacja to suma punktów zdobytych za maksymalnie
15 najlepszych konkurencji (np. koszykówka dz dzieci, koszykówka chł dzieci, koszykówka
dz młodzież i koszykówka chł młodzież to cztery konkurencje dla danej szkoły liczone do
dorobku). Udział reprezentanta w zawodach wyższego szczebla , jeśli nie będzie danych
zawodów powiatowych lub zawody w danej konkurencji nie odbędą się wówczas szkoła
reprezentująca nasz powiat na wyższym szczeblu rozgrywek, wyłoniona zostanie drogą
kontaktów indywidualnych nauczyciela zainteresowanego startami w danych konkurencjach.
Informacja zamieszczona zostanie w mediach społecznościowych lub przez koordynatora
podana drogą telefonicznych kontaktów. Jeśli zawody powiatowe w danej konkurencji
odbędą się to oczywiście prawo awansu ma zwycięzca danej konkurencji.

VI. ZASADY PUNKTACJI
W tym roku szkolnym chcemy już wrócić do rywalizacji objętej punktacją. Punktacja liczona
będzie tylko za zawody powiatowe wg tzw koszyków punktowych konkurencji :
1. Indywidualne biegi przełajowe : 1 miejsce - 7 pkt, 2 miejsce- 5 pkt, 3 miejsce- 4 pkt, 4,5 i
6 miejsce - 3 pkt, 7,8,9 i 10 miejsce- 2 pkt oraz 11 i 12miejsce - 1 pkt- powiat, (w
międzypowiatach i województwie udział to jak m-sce 11 i 12). Miejsca zdobywane przez
poszczególnych biegaczy są brane pod uwagę tylko do klasyfikacji drużynowej!.
2. Konkurencje lekkoatletyczne (kategoria młodzież) :1 miejsce - 7 pkt, 2 miejsce - 5 pkt,
3 miejsce- 4 pkt, 4 miejsce- 3 pkt, 5 miejsce- 2 pkt, 6 i dalsze - 1 pkt. SZTAFETY : 4x100 i
olimpijska: 1 m- 15 pkt, 2m- 12 pkt, 3m-9 pkt, 4m-7pkt, 5m- 5pkt, 6 i dalsze m- 3 pkt
3. Piłka nożna, indywidualne biegi przełajowe, sztafetowe biegi przełajowe, koszykówka
5x5, piłka siatkowa, piłka ręczna, zawody lekkoatletyczne, czwórbój lekkoatletyczny,
szachy : 1 m-sce- 50 pkt, 2 m-sce- 40 pkt, 3 m-sce- 30 , 4- m-sce- 25 , 5 m-sce- 20 , 6 m-sce15, 7 i poniżej - 5 punktów.
4. Drużynowy tenis stołowy, halowa piłka nożna, koszykówka 3x3: 1 m-sce - 40 pkt, 2 msce-30, 3 m-sce- 25 , 4m-sce-20, 5 m-sce- 15 , 6 m-sce- 10, 7 i poniżej- 7 punktów.
VII. DYSCYPLINY OBJĘTE KALENDARZEM STARTÓW NA ROK SZKOLNY
2022/2023
W obecnym roku szkolnym proponuje się następujące dyscypliny/imprezy w ramach
kalendarza sportowego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych :
- WRZESIEŃ 2022 - indywidualne biegi przełajowe, piłka nożna dla dziewcząt i chłopców w
kategoriach 2010 i młodsi- DZIECI oraz 2008 i młodsi – MŁODZIEŻ
- PAŹDZIERNIK 2022 – piłka nożna dziewcząt i chłopców w kategoriach DZIECI i
MŁODZIEŻ
- LISTOPAD 2022 – halowa piłka nożna dziewcząt i chłopców w kategoriach DZIECI i
MŁODZIEŻ
- GRUDZIEŃ 2022 – piłka ręczna dziewcząt i chłopców i drużynowy tenis stołowy
dziewcząt i chłopców w kategoriach DZIECI oraz MŁODZIEŻ
- STYCZEŃ 2023- drużynowy tenis stołowy dziewcząt i chłopców kategoria DZIECI i
MŁODZIEŻ
- MARZEC 2023 –piłka siatkowa dziewcząt i chłopców kategoria MŁODZIEŻ oraz czwórki
siatkarskie dziewcząt i chłopców w kategorii DZIECI (sobota)
- MARZEC 2023 – koszykówka kategoria MŁODZIEŻ i mini koszykówka kategoria
DZIECI.
- KWIECIEŃ 2022 – sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców w kategoriach
DZIECI i MŁODZIEŻ – składy 7-mio osobowe !
- MAJ 2023 – LEKKA ATLETYKA – 4-bój dziewcząt i chłopców w kategorii DZIECI
- MAJ 2023 – LEKKAATLETYKA - dziewcząt i chłopców w kategorii MŁODZIEŻ
- MAJ 2023 – koszykówka 3x3 dziewcząt i chłopców kategorii MŁODZIEŻ

CZERWIEC 2023 – uroczyste podsumowanie sportowego roku szkolnego ( forma wg
uznania obecnego stanu epidemicznego)
VIII. NAGRODY
Na zakończenie Igrzysk pięć najlepszych szkół w kategorii dzieci i młodzież szkół
podstawowych otrzymuje wyróżnienia oraz indywidualnie dla sportowców i drużyn z
największymi sukcesami.
IX. ZASADY FINANSOWANIA
Przejazdy na zawody powiatowe pokrywają jednostki delegujące a wyjazdy na zawody
szczebla wojewódzkiego dla szkół-drużyn funduje organizator Powiatowych Igrzysk
Młodzieży Szkolnej.
X. SĘDZIOWANIE
Każdy nauczyciel odpowiedzialny za zespół na zawodach zobowiązany jest do:
•
•
•

Posiadania zgody rodziców i opiekunów na udział w zawodach
Posiadania oświadczenia rodziców związanego z procedurami COVID-owymi, jeśli
będzie wymagane
Sędziowania lub wyznaczenia zastępcy , nauczyciela ze swojej szkoły o ile
organizator zawodów nie zapewni obsady sędziowskiej

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Początek imprez ustala się na godz. 9.30 w tygodniu i na godz. 10.00 w soboty i
niedziele.
2. Na co najmniej dwa dni przed zawodami nauczyciel odpowiedzialny za drużynę jest
zobowiązany do zgłoszenia udziału w zawodach do koordynatora rozgrywek
powiatowych.
3. W przypadku zgłoszenia a nieobecności również obliguje się do kontaktu z
organizatorem imprezy.
4. Szkoły zobowiązane są do posiadania, do zawodów powiatowych, zgłoszenia wg wzoru
w załączniku nr 1 a do zawodów wyższego szczebla zarejestrowania szkoły w Systemie
Rejestracji Sportowców (konto na www.srs.szs.pl) przed każdymi zawodami oraz
przywiezienie ze sobą wydruku z systemu podstemplowanego przez dyrektora szkoły
delegującej.
5. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnych legitymacji szkolnych oraz zgody
rodziców, za co odpowiada nauczyciel opiekun, który przybył z młodzieżą na zawody.
6. Odpowiedzialnym za organizację poszczególnych dyscyplin jest gospodarz zawodów
określony w terminarzu w porozumieniu z koordynatorem Igrzysk.
7. Obowiązkiem gospodarza jest zabezpieczenie obiektu, szatni oraz niezbędnego sprzętu
sportowego do przeprowadzenia zawodów.
8. W sprawach spornych wynikłych w trakcie przeprowadzenia zawodów decyzje
podejmuje sędzia główny zawodów wskazany na ich początku.
9. Powyższy regulamin wchodzi w życie z początkiem XXIV edycji PIMSz czyli wrzesień
2022 r.

