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                                 Regulamin  ogólny  zawodów  rozgrywanych  w  ramach 

                                                    Mistrzostw  Powiatu  Słupeckiego 

     w roku szkolnym 2020/2021 

 

§   1 

 

• Uczestnikami Mistrzostw Powiatu szkół wszystkich typów jest młodzież urodzona zgodnie        

z regulaminem SZS „Wielkopolska”. 

• Prawo startu posiadają wszystkie szkoły. 

• Aby zawody mogły otrzymać rangę Mistrzostw Powiatu, uczestniczyć w nich muszą 

przynajmniej 3 drużyny. W innym przypadku startującym szkołom zalicza się punkty               

do współzawodnictwa sportowego, a  zawody są eliminacją do Zawodów Rejonowych.            

Zwycięzcy nie przyznaje się tytułu „Mistrza Powiatu”. 

• Uczestnicy zawodów muszą posiadać ważne legitymacje szkolne, które  opiekun 

zespołu musi przedłożyć organizatorom mistrzostw (na 20 minut przed rozpoczęciem imprezy!) 

wraz z listą zawodników wydrukowaną z systemu SRS podpisaną przez dyrektora szkoły           , 

nauczyciela w-f (opiekuna) oraz przez startujących zawodników.  

• STARTUJĄCY  ZAWODNICY  MUSZĄ  POSIADAĆ ZGODĘ OBOJGA RODZICÓW 

LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH! (druk zgody znajduje się na stronie www.srs.szs.pl) 

oraz OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAWODÓW 

• W przypadku braku listy zgłoszeń wraz z oświadczeniem o zgodzie rodziców i braku  

ważnych legitymacji szkolnych, reprezentacja szkoły, bądź zawodnik  nie zostaną 

dopuszczone do uczestnictwa  w zawodach do czasu ewentualnego dostarczenia 

dokumentów. 

• Regulaminy i przepisy szczegółowe poszczególnych dyscyplin znajdują się na stronie 

internetowej SZS „Wielkopolska” w Poznaniu (szs.wielkopolska.pl) 

 

§     2 

 

• Szkoły zgłaszają swój udział w zawodach na siedem dni przed terminem rozgrywania 

zawodów, tylko i wyłącznie za pośrednictwem strony www.srs.szs.pl. (nie dotyczy zawodów dla 

klas I-III Szkół Podstawowych) W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach szkoły 

zobowiązane są powiadomić o tym organizatora. 

• Zgłoszeń Mistrzostw Powiatu w Lekkiej Atletyce oraz 4-boju LA szkoły dokonują najpóźniej 

siedem dni przed zawodami. Listy zgłoszeniowe zawierać muszą imię i nazwisko,  rok urodzenia 

wszystkich startujących, z podziałem na konkurencje. 

• Adres MOS:   ul. Powstańców Wlkp. 22 b,  62-400 Słupca, tel. 63 275 33 73 

 mail:  slupcamos@wp.pl. 

 

§      3 

 

• Komunikaty z zawodów powiatowych będą dostępne na stronie internetowej 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy:  www.mosslupca.pl 

 

• Wszelkie informacje dotyczące zawodów  wojewódzkich (terminy, regulaminy, wyniki) 

znajdują się w Kalendarzu SZS „Wielkopolska”  na stronie internetowej 

www.szswielkopolska.pl 

 

http://www.srs.szs.pl/
http://www.srs.szs.pl/
http://www.szswielkopolska.pl/
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§      4 

 

• Bezpośrednio odpowiedzialnymi za zachowanie,  bezpieczeństwo dzieci i młodzieży                 

na zawodach, są nauczyciele wpisani do karty zgłoszeń. 

• Nauczyciele-opiekunowie ponoszą odpowiedzialność i ewentualne koszty za zniszczenia 

sprzętu, czy obiektów, którego dokonają uczniowie startujący w zawodach. 

• Nauczyciele-opiekunowie podczas zawodów zobowiązani są przebywać na trybunach. 

Nie dotyczy to gier zespołowych, w czasie rozgrywania meczu nauczyciele (tylko wpisani         

do karty zgłoszeń) zobowiązani  są przebywać z drużyną na ławce rezerwowych. 

• Organizator zabezpiecza sprzęt sportowy (piłki do gier zespołowych, piłeczki do tenisa 

stołowego oraz lotki do badmintona) tylko na mecze. Organizator nie zapewnia sprzętu 

sportowego na rozgrzewkę. 

 

 

§      5 

 

• W grach zespołowych przy dużej liczbie zgłoszonych drużyn, z przyczyn organizacyjnych 

rozgrywane będą eliminacje, a w innym terminie finał Mistrzostw Powiatu. 

• Eliminacje będą rozgrywane zgodnie z następującym podziałem terytorialnym: 

Grupa I: Gmina Orchowo, Gmina Ostrowite, Gmina Powidz, Gmina Strzałkowo 

Grupa II: Miasto Słupca, Gmina Słupca, Gmina Lądek, Gmina Zagórów 

 

 

§      6 

 

• Terminy Mistrzostw Powiatu mogą ulec zmianie tylko w wyjątkowych sytuacjach (wypadki 

losowe, uroczystości szkolne, remonty sal i boisk, warunki pogodowe).    

 

 

      §      7 

 

• O sprawach nie ujętych w regulaminie ogólnym zawodów powiatowych  

decyduje regulamin SZS „Wielkopolska” w Poznaniu. 

 

 

     §      8 

 

• W halach i salach sportowych wszystkich zawodników i opiekunów obowiązuje obuwie 

sportowe. 

• Koleżanki i Koledzy pamiętajmy, że swoją postawą dajemy przykład młodzieży.   

 

 

§    9 

 

• Organizatorzy Mistrzostw nie odpowiadają za zagubione  rzeczy na obiektach sportowych,        

w tym pozostawione w szatni. 
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§      10 

 

• Tradycyjnie w roku szkolnym 2020/2021 prowadzone będzie współzawodnictwo sportowe szkół 

Powiatu  Słupeckiego  (z podziałem na Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, 

Licealiadę, klasy I-III szkół podstawowych) 

 

§      11 

 

• Mistrzostwa Powiatu szkół wszystkich typów finansowane są z budżetu Starostwa Powiatowego 

w Słupcy  (dyplomy,  medale,  puchary,  sędziowanie, opieka medyczna) 

 

§      12 

 

Organizatorem wszystkich zawodów szkolnych jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy  

w Słupcy. 

 

 

Słupca, 16 września 2020 r. 

    


