Decyzje Zarządu
Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego
w Grodzisku Mazowieckim
na rok szkolny 2017/2018
W dniu 13.09.2017 roku w Grodzisku Mazowieckim zebrał się zarząd
Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Grodzisku Mazowieckim.
W wyniku zebrania Zarząd uchwalił następujące punkty regulaminu:
1. Szkoła potwierdza drogą elektroniczną do dnia 30.09.2017 r. udział
swojej drużyny w zawodach powiatowych, w których będzie uczestniczyć w
roku szkolnym 2017/18. W celu zgłoszenia szkoły do zawodów powiatowych
należy wydrukować kalendarz zawodów dla danej kategorii wiekowej,
zaznaczyć

wybrane

zawody

w

rubryce

„UDZIAŁ”,

a

następnie

podstemplowane i podpisane przez dyrektora szkoły zgłoszenie należy
zeskanować i wysłać na adres b.grzegorski@spartiaci.pl. Zgłoszenia w innej
formie nie będą akceptowane. W/w dokument można wysłać zarówno z
adresu szkoły, jak również z prywatnego adresu osoby odpowiedzialnej za
sport szkolny w danej placówce. Nie wysłanie zgłoszenia powoduje
automatyczną rezygnację z udziału w zawodach Powiatowego SZS w roku
szkolnym 2017/18.
2. W roku szkolnym 2017/18 obowiązuje zgłoszenie szkoły do zawodów w
systemie centralnym SZS poprzez stronę internetową www.srs.szs.pl nie później
niż do dnia 30 września 2017 roku (instrukcja rejestracji w zał.1). Szkoła, która
nie zarejestruje się w wyżej wymienionym systemie nie ma prawa udziału w
zawodach SZS na żadnym szczeblu rozgrywek. Wycofanie się z udziału w
dyscyplinach do których dokonało się uprzedniego zgłoszenia w systemie, nie
skutkuje żadnymi sankcjami.
3. Do każdych zawodów szkoła musi przedstawić listę imienną uczniów
wygenerowaną z systemu SRS. Wszyscy uczniowie zgłoszeni do zawodów
muszą posiadać ubezpieczenie. Na liście zgłoszeniowej należy umieścić numer

polisy ubezpieczenia szkoły. W przypadku, gdy zawodnik nie będzie objęty
ubezpieczeniem grupowym w szkole lub indywidualnym musi posiadać
oświadczenie nauczyciela o wzięciu pełnej odpowiedzialności za udział ucznia
w zawodach. PSZS w Grodzisku Mazowieckim nie ubezpiecza zawodów.
4. Organizator zawodów powiatowych jest zobowiązany do dostarczenia
wyników zawodów koordynatorowi PSZS w Grodzisku Mazowieckim Panu
Bartłomiejowi Grzegorskiemu nie później niż dwa dni po rozegraniu zawodów
powiatowych na adres b.grzegorski@spartiaci.pl.
5. Mistrz Powiatu Grodziskiego jest zobowiązany do reprezentowania Powiatu
na zawodach Międzypowiatowych. Brak udziału w w/w zawodach bez
wcześniejszego powiadomienia SZS i ewentualnych wyjaśnień na piśmie
powoduje odebranie 14 punktów z klasyfikacji ogólnej (w przypadku szkół
ponadgimnazjalnych – 8 punktów z klasyfikacji ogólnej).
7. Na zawodach powiatowych opiekunem reprezentantów szkoły może być
jedynie nauczyciel wychowania fizycznego lub dyrektor.
8.

Jeżeli

Szkoła

z

Powiatu

Grodziskiego

zwycięży

w

zawodach

Międzypowiatowych ma obowiązek reprezentować nasz rejon w Mazowieckich
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Brak udziału w MIMS bez wcześniejszego
poinformowania Zarządu PSZS spowoduje dyskwalifikację Szkoły w danej
dyscyplinie w roku następnym oraz odebranie punktów za zwycięstwo w
zawodach międzypowiatowych (nie dotyczy szkół ponadgimnazjalnych).

REGULAMIN ROZGRYWEK
Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Grodzisku Mazowieckim
w roku szkolnym 2017/18

1. W zawodach PSZS w Grodzisku Maz. mają prawo startować wszystkie
szkoły, które znajdują się na terenie Powiatu Grodziskiego, które zgłosiły
chęć wzięcia udziału drogą elektroniczną do dnia 30.09.2017 r.
2. W przypadku zgłoszenia większej ilości szkół zostaną rozegrane zawody
rejonowe.

Podział

na

rejony

nastąpi

po

zgłoszeniu

wszystkich

zainteresowanych szkół.
3. Wszystkie szkoły startujące w danych zawodach otrzymują punkty do
klasyfikacji generalnej – załącznik nr 2.
4. Szkoła ma prawo wycofać się z rozgrywek, do których się wcześniej zgłosiła;
musi

to

nastąpić

drogą

elektroniczną

na

adres

b.grzegorski@spartiaci.pl, nie później jednak, niż trzy dni robocze przed
terminem zawodów. Jeżeli szkoła nie stawi się na zawody, do których
została zgłoszona, Zarząd PSZS odejmie 10 pkt z łącznej klasyfikacji
punktowej szkoły po zakończeniu rozgrywek.
5. W wypadkach losowych nauczyciel ma możliwość poinformowania
organizatora zawodów o swojej nieobecności na pół godziny przed
rozpoczęciem rywalizacji. Jednocześnie zobowiązany jest wysłać pisemne
wyjaśnienie swojej nieobecności w terminie siedmiu dni do Zarządu PSZS.
6. Do klasyfikacji generalnej szkół podstawowych zaliczane jest jedenaście
najlepszych wyników.
7. W indywidualnych biegach przełajowych mają prawo startu uczniowie
urodzeni w następujących latach:

Dzieci:
Rocznik 2005 – 800m dla dziewcząt i 1000m dla chłopców
Rocznik 2006 – 800m dla dziewcząt i 1000m dla chłopców
Rocznik 2007 – 800m dla dziewcząt i 800m dla chłopców
Młodzież:
Rocznik 2002 – 1000m dla dziewcząt i 1500m dla chłopców
Rocznik 2003 – 1000m dla dziewcząt i 1500m dla chłopców
Rocznik 2004 – 1000m dla dziewcząt i 1500m dla chłopców
Szkoły średnie:
1500m dla dziewcząt i 2000m dla chłopców (każda szkoła ma prawo
wystawić do startu w zawodach 10 dziewcząt i 10 chłopców)
Zawody powiatowe w indywidualnych biegach przełajowych zostaną
przeprowadzone zgodnie z poniższym harmonogramem:
9:00 – chłopcy rocznik 2002 (1500m)
9:10 – chłopcy rocznik 2003 (1500m)
9:20 – chłopcy rocznik 2004 (1500m)
9:30 – dziewczęta rocznik 2002 (1000m)
9:40 – dziewczęta rocznik 2003 (1000m)
9:50 – dziewczęta rocznik 2004 (1000m)
10:00 – chłopcy rocznik 2005 (1000m)
10:10 – chłopcy rocznik 2006 (1000m)
10:20 – dziewczęta rocznik 2005 (800m)
10:30 – dziewczęta rocznik 2006 (800m)
10:40 – chłopcy rocznik 2007 (800m)
10:50 – dziewczęta rocznik 2007 (800m)
11:00 – chłopcy szkoły średnie (2000m)
11:10 – dziewczęta szkoły średnie (1500m)

8. Podczas zawodów PSZS obowiązują następujące formy rozgrywania
zawodów:
Przy 2 do 5 drużyn – system „każdy z każdym”.
Przy 6-8 drużyn – dwie grupy z rozstawieniem dwóch najlepszych szkół z
zeszłego roku, w każdej grupie „każdy z każdym”, następnie półfinał 1A2B; 1B-2A, mecz o piąte miejsce 3A-3B, mecz o trzecie miejsce – przegrani z
półfinałów oraz finał – zwycięzcy półfinałów.
Przy 9-12 drużyn – trzy grupy z rozstawieniem trzech najlepszych drużyn z
zeszłego roku, zwycięzcy grup o miejsca 1-3 każdy z każdym, drużyny
z drugich miejsc w grupach – każdy z każdym o miejsca 4-6. (W
przypadku tenisa stołowego, jeżeli organizator posiada 5 lub więcej stołów
podział na dwie grupy, następnie półfinały 1A-2B oraz 1B-2A, mecz o trzecie
miejsce – przegrani z półfinałów oraz finał – zwycięzcy półfinałów).
Powyżej 12 drużyn – 4 grupy. Zwycięzcy grup są losowani do półfinałów.
Zwycięzcy półfinałów grają finał, przegrani mecz o trzecie miejsce.
Czas trwania poszczególnych meczów jest uzależniony od możliwości
organizacyjnych gospodarza zawodów. PSZS w Grodzisku Mazowieckim
dopuszcza możliwość innej formy rozegrania zawodów spowodowaną
możliwościami organizacyjnymi.
9. PSZS w Grodzisku Mazowieckim zastrzega sobie prawo do zmiany terminu
i miejsca rozgrywania zawodów, z wcześniejszym uprzedzeniem zgłoszonych
szkół.
10.

PSZS w Grodzisku Mazowieckim nie zapewnia ubezpieczenia NNW

uczniom (zawodnikom) biorącym udział w zawodach.
11.

Wszystkie kwestie sporne, sytuacje wyjątkowe oraz zdarzenia, których

nie obejmuje powyższy regulamin, rozstrzyga Zarząd Powiatowego
Szkolnego Związku Sportowego w Grodzisku Mazowieckim. Zarząd
zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu podczas trwania roku
szkolnego.

