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REGULAMIN IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
POWIATU LEGIONOWSKIEGO.

Regulamin ten jest uzupełnieniem regulaminu Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
(MIMS) uwzględniający ilość szkół w powiecie biorących udział we współzawodnictwie
sportowym.
Uzupełnia przepisy odnośnie sposobu przeprowadzania zawodów zarówno w konkurencjach
indywidualnych jak i zespołowych. Wprowadza punktację współzawodnictwa do szczebla
rozgrywek powiatowych oraz sposobów nagradzania i wyróżnień.
Regulamin ten obejmuje współzawodnictwo Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Szkół
Ponadgimnazjalnych o miano SZKOŁA - MISTRZ SPORTU w Powiecie.

UDZIAŁ W ZAWODACH

I. Finały Mistrzostw Powiatu.

1. W niżej wymienionych konkurencjach sportowych mają prawo startu wszystkie chętne
szkoły (reprezentacje zgłoszone zgodnie z regulaminem i terminarzem zawodów).
•
•
•
•
•
•

Pływanie: dwubój nowoczesny, sztafety
Gimnastyka
Czwórbój LA
Sztafety biegów przełajowych
Ringo
Biegi przełajowe – reprezentacje do 6 zawodników w każdej kategorii

2. W pozostałych konkurencjach prawo startu mają:
SZKOŁY PODSTAWOWE (Mistrzowie Gmin lub wytypowane reprezentacje szkoły wg
ustaleń w gminach i mieście Legionowo): Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew, Legionowo,
dodatkowo druga szkoła z gminy (miasta), która jest organizatorem zawodów.
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Gimnazja (Mistrzowie Gmin lub wytypowane reprezentacje szkoły wg ustaleń w gminach
i mieście Legionowo): Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew, Legionowo, dodatkowo druga
drużyna Z Legionowa.
Szkoły Ponadgimnazjalne (reprezentacje szkół): LO im. Marii Konopnickiej Legionowo, II
LO Legionowo, PZSP Legionowo, LO Salezjańskie, PZSP Dębe, PZSP Serock.
Zgłoszenie do organizatora zawodów o udziale w Mistrzostwach Powiatu należy
dokonać nie później niż na 4 dni przed zawodami (telefonicznie, fax, osobiście). W innym
przypadku organizator może nie dopuścić drużyny do zawodów. Na zawody należy
dostarczyć imienną listę zawodników podpisaną przez dyrektora szkoły i opiekuna.
3.

II. Sposób przeprowadzania zawodów sportowych.
Przy rozgrywaniu turnieju przy pełnej obsadzie na więcej niż jednym boisku zaleca się:
rozgrywanie turnieju w dwu rozlosowanych grupach (losowaniu podlegają wszystkie zgłoszone
zespoły) systemem każdy z każdym. Do finału przechodzą po 2 – drużyny z grupy i dalej grają
każdy z każdym z zaliczeniem wyniku rozgrywanych dotychczas meczy. Trzecie drużyny grają
o 5 i 6 miejsce.
Przy jednym boisku i pełnej obsadzie drużyn zaleca się rozgrywanie turnieju w dwu
rozlosowanych grupach (losowaniu podlegają wszystkie zgłoszone zespoły) systemem każdy
z każdym, a w dalszej kolejności:
O pierwsze miejsca grają - I i II miejsce.
O drugie miejsca grają - III i IV miejsce.
O trzecie miejsca grają - V i VI miejsce.
W zależności od czasu można rozgrywać wszystkie mecze. W takim przypadku nastąpi
podział wspólnie uzyskanych punktów.
Przy mniejszej ilości zgłoszonych drużyn należy dążyć do systemu każdy z każdym.
O systemie rozgrywek organizator informuje kierowników drużyn przed rozpoczęciem
zawodów i w miarę możliwości uwzględnić prośby uczestników. Losowanie prowadzi się
w obecności zainteresowanych. Ewentualne zmiany w/w ustaleń podczas zawodów wymagają
100% zgodności uczestników.
III.

Punktacja współzawodnictwa sportowego.

Do ogólnej punktacji zalicza się punkty na poszczególnych etapach współzawodnictwa.
A. na szczeblu Gminy - 1 punkt za udział w zawodach gminnych. Punkty będą mogły być

przyznane tylko wówczas gdy organizator w gminie lub organizator danych zawodów
dostarczy protokół o ich odbyciu do daty finałów na szczebli Powiatu na adres Wydziału
Promocji i Rozwoju Społecznego e-mail: promocja@powiat-legionowski.pl .
B. W mistrzostwach Powiatu za zajęcie miejsca:
I miejsce – 10 pkt.
II miejsce – 8 pkt.
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III miejsce – 6 pkt.
IV miejsce – 4 pkt.
V miejsce - 2 pkt.
VI miejsce - 1 pkt.
Organizator ma obowiązek w ciągu 4 dni przesłać protokół do Starostwa na adres Wydziału
Promocji i Rozwoju Społecznego e-mail: promocja@powiat-legionowski.pl. Nie przesłanie
protokołu w określonym terminie skutkuje nie zaliczeniem zdobytych punktów przez
zespół organizatora i nie powierzanie organizacji w przyszłości.
C. W mistrzostwach międzypowiatowych; finałach MIMS.

I miejsce – 15 pkt.
II miejsce – 13 pkt.
III miejsce – 11 pkt.
IV miejsce – 9 pkt.
V miejsce - 8 pkt.
VI miejsce - 7 pkt.
VII miejsce - 6 pkt.
VIII miejsce - 5pkt.
IX miejsce X miejsce XI miejsce -

4 pkt.
3pkt.
2 pkt.

XII miejsce - 1 pkt.
udział - 0,5 pkt.
Opiekun drużyny reprezentującej Powiat w tych zawodach zobowiązany jest powiadomić
o wyniku Starostwo w ciągu 4 dni (Referatu Promocji i Rozwoju Społecznego e-mail:
promocja@powiat-legionowski.pl).
Dodatkowe punkty: w biegach przełajowych za każdego zawodnika wprowadzonego do
finału MIMS, który wystartuje i ukończy bieg finałowy szkoła otrzymuje 1 pkt.
W celu przyspieszenia obiegu informacji zaleca się na każdym szczeblu po zawodach o ich
wyniku powiadomić wiceprzewodniczącego ds. organizacyjnych – Ryszarda Pileckiego tel. 022
7748992.
Na zakończenie roku szkolnego sumuje się punkty za zajęte miejsca w zawodach sportowych
przez szkołę w Powiecie, osobno szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.
Współzawodnictwo w powiecie jest prowadzone niezależnie od punktacji MIMS. Rocznego
podsumowania wyników (punktacji szkół za dany rok szkolny) dokonuje wiceprzewodniczący
ds. organizacyjnych – Ryszard Pilecki wraz z przedstawicielem Starostwa.
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Nagrody i wyróżnienia.
•
•

•
•
•

Na szczeblu gminnym nagrody i wyróżnienia zabezpiecza organizator zawodów we
współpracy z Urzędem miasta, Gminy.
Na szczeblu Powiatowym nagrody i wyróżnienia
funduje Starosta Powiatu
Legionowskiego. Organizator ustala formę i ilość wyróżnień z wiceprzewodniczącym ds.
organizacyjnych – Ryszardem Pileckim i przedstawicielem Starostwa odpowiedzialnym za
pobranie i ich wręczenie.
Za najlepsze miejsce w rocznym współzawodnictwie sportowym szkół puchary, dyplomy,
wyróżnienia wręcza Starosta w sposób uroczysty, a wyniki upublicznia się w prasie i na
stronie Internetowej.
I, II, III miejsce – puchary
IV, V, VI miejsce - dyplomy

Zarząd Szkolnego Związku Sportowego wnioskuje do Starosty o wyróżnienie najlepszych
wyników indywidualnych ( mistrz sportu w danym roku) i zespołowych.
SPRAWY ORGANIZACYJNE.
•
•

•
•

Terminarz zawodów Zarząd SZS w Powiecie ustala do końca września każdego roku
szkolnego
Ewentualne zmiany w terminarzu zawodów należy uzgodnić z wiceprzewodniczącym ds.
organizacyjnych – Ryszardem Pileckim (e-mail rico5565@wp.pl) umieścić na stronie
Internetowej oraz powiadomić faxem wszystkie gminy
Wszelkie wątpliwości, protesty odnośnie regulaminu , przepisów należy konsultować
z wiceprzewodniczącym ds. sportowych – Witoldem Domaszewiczem tel. 602388548
Aktualny terminarz i inne aktualności dotyczące zawodów sportowych umieszczone są na
stronie Internetowej Starostwa w zakładce Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej..

Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych PSZS
Ryszard Pilecki
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