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Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 746.2014  
Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra 
 z dnia 29 stycznia 2014 r. 
 

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 

Celem organizacji współzawodnictwa sportowego na terenie gminy Twardogóra jest 
upowszechnienie oraz udostępnienie jak największej ilości młodzieży szkolnej dostępu do 
możliwości rywalizacji międzyszkolnej. Oprócz zadań realizowanych przez Szkolny Związek 
Sportowy szkoły będą mogły wziąć udział w dodatkowych konkurencjach. Do klasyfikacji 
końcowej zaliczać będzie się punktacja zdobyta przez szkoły w poszczególnych imprezach 
sportowych: Bieg Uliczny o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze, 
Zawody w Pływaniu, Zawody w Strzelectwie, Zawody w Łyżwiarstwie oraz 
Współzawodnictwo Sportowe w ramach Szkolnego Związku Sportowego. Każda z tym 
imprez posiada swój regulamin oraz oddzielną punktację, która będzie sumowana do 
klasyfikacji końcowej. Poniżej przestawiamy poszczególne regulaminy. 

BIEG ULICZNY O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ                                 
W TWARDOGÓRZE 

Podczas imprezy sportowej jakim jest Bieg Uliczny, kryterium, które zdecyduje o przyznanej 
punktacji będzie masowość. Najwyższą punktację otrzyma szkoła, którą reprezentowała 
najliczniejsza grupa w stosunku do aktualnej ilości uczniów uczęszczających w danej szkole  
(w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku). Oprócz punktacji za rywalizację 
międzyszkolną, wszystkie szkoły obowiązywać będzie regulamin główny Biegu Ulicznego 
przygotowany przez GOSIR na miesiąc przed odbywającą się imprezą. Informacje o dniu, 
miejsce oraz kategorii wiekowych również znają się w ww. regulaminie.  

I m-ce     9 pkt. 
II m-ce   7 pkt. 
III m-ce   5 pkt. 
IV m-ce  3 pkt. 
Brak uczestnictwa  0 pkt. 

ZAWODY W ŁYŻWIARSTWIE  

Naczelnym celem organizacji zawodów jest propagowanie łyżwiarstwa jako formy 
aktywnego wypoczynku. Podczas trwania tej imprezy będziemy chcieli nie tylko sprawdzić 
umiejętności jazdy na łyżwach, ale zachęcić do propagowania dyscypliny jaką jest 
łyżwiarstwo.  Szkoły, które wystąpią w zawodach będą musiały przygotować uczniów 
umiejętnościami tak aby potrafiły poprawnie wykonać zadanie. Nie będziemy mierzyć 
czasów jedynie ilość dzieci, która bez większych trudności wykona postawione przed nim 
zadania. Opis konkurencji: Jazda slalomem z prowadzeniem krążka zakończonym 
strzałem na bramkę- Zadaniem  uczestników jest pokonać wyznaczona trasę na której 
ustawionych jest 6 tyczek. Na przemiennie zawodnicy prowadzą krążek kijem pomiędzy 
pachołkami. Po okrążeniu ostatniej tyczki wykonują strzał na bramkę. Po zabraniu krążka 
wracają w ten sam sposób. Na linii startu następny zawodnik zatrzymuje krążek i rozpoczyna 
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jazdę. W przypadku przewrócenia tyczki zawodnik jadący musi postawić ją na miejscu. Nie 
dopuszcza się przyjęcia krążka przed linią startu oraz ominięcie, której kol wiek z tyczek. W 
tym przypadku wynik sportowy jest podrzędnym celem. 
Najwyższą punktację otrzyma szkoła, którą reprezentowała najliczniejsza grupa w 
stosunku do aktualnej ilości uczniów uczęszczających w danej szkole  (w zaokrągleniu 
do trzech miejsc po przecinku). 

Klasyfikacja końcowa 

I m-ce     9 pkt. 
II m-ce   7 pkt. 
III m-ce   5 pkt. 
IV m-ce  3 pkt. 
Brak uczestnictwa  0 pkt. 

 
Konkurencja odbędzie się 12 marca 2013 r. o godz. 900 - lodowisko w Twardogórze. 

ZAWODY W PŁYWANIU 

Zawody w pływaniu mają charakter amatorski. Mogą w nich brać udział uczniowie umiejący 
pływać. Za prawidłowy przebieg imprezy będzie odpowiadał kompleks sportowy na którym 
zawody będą się odbywać. Szczegółowy plan oraz regulamin przedstawimy po porozumieniu 
z organizatorem. 

W zakresie współzawodnictwa odbędą się konkurencje pływackie, które zostaną rozegrane: 

1 . Kategoria klasy IV (rocznik 2003) 

Dziewczęta i chłopcy: 
- dystans 25 m stylem dowolnym  

2. Kategoria klasy V (rocznik 2002) 

Dziewczęta i chłopcy: 
- dystans 25 m stylem dowolnym  

3. Kategoria klasy VI (rocznik 2001) 

Dziewczęta i chłopcy: 
- dystans 50 m stylem dowolnym  

Klasyfikacja końcowa 

I m-ce     9 pkt. 
II m-ce   7 pkt. 
III m-ce   5 pkt. 
IV m-ce  3 pkt. 
Brak uczestnictwa  0 pkt. 

Najwyższą punktację otrzyma szkoła, którą reprezentowała najliczniejsza grupa                    
uczniów w stosunku do aktualnej ilości uczniów uczęszczających w danej szkole                    
(w zaokrągleniu do trzech miejsc po przecinku). 
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Zawody przeprowadzone zostaną w dniu 14 maja 2014 r. w godzinach 1115-1415                             
w Oleśnickim Kompleksie Rekreacyjnym ATOL w Oleśnicy. 

ZAWODY W STRZELECTWIE 

Podczas corocznych imprez sportowych w ramach DNI TWARDOGÓRY odbędą się Zawody 
w Strzelectwie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra. Głównym organizatorem 
jest miejscowy klub Feniks, który określa regulamin wewnętrzny zawodów. Miejsce 
zawodów to strzelnica LOK. 

Zawody te mają charakter indywidualny. Jednakże na wynik końcowy będzie składać się 
również punktacja drużynowa- liczba uczestników z danej szkoły w stosunku do ilości 
uczniów uczęszczających w tejże jednostce. Punktacja będzie obowiązywać wyglądać będzie 
następująco: 

Klasyfikacja końcowa 

I m-ce     9 pkt. 
II m-ce   7 pkt. 
III m-ce   5 pkt. 
IV m-ce  3 pkt. 
Brak uczestnictwa  0 pkt. 

 
Zawody przeprowadzone zostaną w dniu 7 czerwca 2014 r. o godz. 1000 – Strzelnica 
Klubu Sportowego FENIX w Twardogórze. 

WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE W RAMACH SZKOLNEGO ZWI ĄZKU 
SPORTOWEGO 

W ramach Gminnych igrzysk Młodzieży szkolnej w roku 2013/2014 uczniowie rywalizować 
będą w dyscyplinach: 

- Mini Piłka R ęczna Dziewcząt 

• 30.01.2014 r. godz.900- Sala SP w Twardogórze 

- Mini Piłka R ęczna Chłopców 

• 30.01.2014 r. godz. 900 – Hala sportowo-widowiskowa GOSiR w Twardogórze 

- Mini Piłka Siatkowa Dziewcząt (czwórki) 

• 06.03.2014 r. godz.900 – Sala SP 2 w Twardogórze 

- Mini Piłka Siatkowa Chłopców (czwórki) 

• 06.03.2014 r. godz.900 – Sala SP 2 w Twardogórze 

- Mini Piłka No żna Chłopców 

• 24.04.2014 r. godz. 1000 – Stadion „Orlik” w Twardogórze 

- Czwórbój Przyjaźni Dziewcząt 
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• 08.05.2014 r. godz. 900 – Stadion LA w Twardogórze 

- Czwórbój Przyjaźni Chłopców 

• 08.05.2014 r. godz. 900 – Stadion LA w Twardogórze 

 

- Zawody Klas I- II 

• 15.05.2014 r.  godz. 900 - Stadion LA w Twardogórze 

- Zawody Klas III-IV 

• 22.05.2014 r. godz. 900 - Stadion LA w Twardogórze 

Punktacja za poszczególne konkurencje wyglądać będzie następująco: 
I m-ce     9 pkt. 
II m-ce   7 pkt. 
III m-ce   5 pkt. 
IV m-ce  3 pkt. 
Brak uczestnictwa  0 pkt. 
 
Dodatkowo każda szkoła otrzyma +/- 0,5 pkt za awans lub spadek w 
porównaniu z  rokiem poprzednim w klasyfikacji końcowej 
współzawodnictwa szkół prowadzonych przez SZS „ Dolny Śląsk” 
 

PODSUMOWANIE RYWALIZACJI MI ĘDZYSZKOLNEJ 
 
- na zakończenie roku szkolnego w zakresie rywalizacji gminnej 
- w miesiącu wrześniu 2014 r. ogólne podsumowanie wyników z uwzględnieniem rankingu 
szkół ogłoszonych przez Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk  

 
NAGRODY 
 

• ranking gminny - puchary 

• ranking końcowy z uwzględnieniem punktacji SZS Dolny Śląsk -  nagrody pieniężne 
na zakup sprzętu sportowego: 
I miejsce – 15.000 zł 
II miejsce – 7.000 zł 
III miejsce – 2.000 zł 
IV miejsce – 1.000 zł 


