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WSTĘP 

 

 
SZANOWNI PAŃSTWO:  

   Przedstawiciele  Samorządów Lokalnych, 

Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, 

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Wychowania Fizycznego, Działacze, Rodzice i Uczniowie, 

   w Województwie Opolskim 

 

 Przedstawiamy Państwu nowy „Kalendarz imprez sportowych w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkół na rok szkolny 

2021/2022” . 

 

 Kalendarz zawiera informacje programowe, organizacyjne i regulaminowe oraz terminy współzawodnictwa 

sportowego dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych IGRZYSKA DZIECI, IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ oraz 

LICEALIADA.  

 Wojewódzkie Igrzyska Szkółj stanowią uzupełnienie i wzbogacenie w szkole celów i zadań edukacji oraz wychowania 

uczniów poprzez sport. Działając w obszarze szkolnej kultury fizycznej wspólnie wypracowaliśmy dobry i zbieżny z interesami 

edukacyjno-wychowawczymi szkoły program, skierowany do wszystkich uczniów niezależnie od poziomu ich potrzeb i możliwości 

ruchowych. Przedstawiony w kalendarzu wachlarz dyscyplin sportowych, obok sprawdzianu realizacji programu wychowania 

fizycznego w szkole, stwarza młodzieży możliwości udziału w rywalizacji sportowej. 

  

Szkolny Związek Sportowy działający w obszarze szkolnej kultury fizycznej przez wiele już lat wypracował dobry, zbieżny   

z interesami edukacji i wychowania program skierowany do wszystkich uczniów - dostosowany do poziomu ich potrzeb                       

i możliwości ruchowych.  

Przedstawiony w kalendarzu wachlarz dyscyplin sportowych obok sprawdzianu realizacji programu wychowania 

fizycznego w szkole, stwarza młodzieży możliwość udziału w rywalizacji sportowej. 

SZS od początków swego działania dbał o sprawność fizyczną i prawidłowy rozwój dzieci, zdrowie fizyczne, psychiczne 

i społeczne, a przez to właściwe rozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem, zawsze przy wybitnej współpracy                    

z rodzicami uczniów.  

Poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach i zawodach sportowo-rekreacyjnych chcielibyśmy dalej przygotowywać 

dzieci do całożyciowej aktywności fizycznej oraz ochrony i doskonalenie własnego zdrowia, a także do bezpiecznego 

uczestnictwa w tej aktywności.  

Aktywność fizyczna ma sprawiać przyjemność każdemu uczniowi - to jedno z zadań, jakie stawia przed szkołą reforma 

programowa systemu edukacji. Organizacja zajęć wychowania fizycznego w przygotowywanej nowej podstawie programowej     

i zróżnicowana oferta edukacyjna, daje każdej szkole swobodę w organizacji lekcji wychowania fizycznego i zajęć fakultatywnych 

w zależności od lokalnie występujących warunków i potrzeb.  

 Realizacją zadań zajmować się będą głównie działacze sportowi SZS i nauczyciele wychowania fizycznego. Niezbędne 

będzie jednak wsparcie organizacyjne i finansowe ze strony władz samorządowych i oświatowych oraz sponsorów i rodziców. 

 Wyrażamy podziękowanie wszystkim za dotychczasową pomoc, współpracę i życzliwość, wspierających program 

usportowienia dzieci i młodzieży, widząc w tym programie zarówno drogę rozwoju szczególnie uzdolnionych sportowo uczniów, 

jak i odpowiednią formę profilaktyki zdrowotnej.  

Szczególne podziękowania składamy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego i Opolskiemu Kuratorium  

Oświaty. 

Wiedząc  w jak trudnym czasie przyszło nam funkcjonować pragniemy aby dzieci i młodzież szkolna naszego 

województwa miała możliwość( z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa) uczestniczenia w rozgrywkach sportowych, 

które są bardzo istotne w rozwoju fizycznym i intelektualnym uczniów. 

Zapraszamy wszystkie szkoły województwa opolskiego do udziału w zawodach sportowych organizowanych przez SZS 

i życzymy Państwu, a przede wszystkim dzieciom i młodzieży, udanego i bezpiecznego (z uwagi na pandemię) nowego roku 

szkolnego oraz sukcesów i satysfakcji z osiągniętych wyników sportowych.  

          

                                                                                                                      Joanna Dzido  

                                                                                         Prezes Szkolnego Związku Sportowego  ,,Opolskie”  

Opole, wrzesień 2021 r. 

 

  



 

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

  

REGULAMIN OGÓLNY:  

  

1.1. Postanowienia ogólne 

1.2. Międzyszkolne zawody sportowe stanowią integralną część systemu współzawodnictwa sportowego 

dzieci i młodzieży.  

1.3. Zawody organizowane są w trzech kategoriach wiekowych w następujących dyscyplinach:  

  

IGRZYSKA DZIECI (dla uczniów ur. w latach 2009 roku i młodszych) - ID  

 
  1. Dyscypliny podstawowe:  

  2. Czwórbój lekkoatletyczny  

  3. Sztafetowe biegi przełajowe  

  4. Mini koszykówka  

  5. Mini siatkówka (4)  

  6. Mini piłka nożna  

  7. Piłka ręczna (mini)  

  8. Unihokej  

  9. Badminton drużynowy  

10. Szachy – gry drużynowe  

11. Tenis stołowy drużynowy  

12. Drużynowe biegi przełajowe 

13. Trójbój lekkoatletyczny 

14. Koszykówka (3x3) 

15. Festiwal sztafet 

  

Dyscypliny wojewódzkie:  

1. Indywidualne biegi przełajowe  

2. Halowa piłka nożna  

3. Gry i zabawy  

4. Dwa ognie    

5. Tenis stołowy indywidualny  

6. Wędkarstwo spławikowe  

7. Lekkoatletyka indywidualna  

8. Badminton indywidualny   

  

  

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (dla uczniów ur. w latach 2007 – 2008) - IMS  

  1. Dyscypliny podstawowe:  

  2. Szkolna Liga lekkoatletyczna  

  3. Sztafetowe biegi przełajowe  

  4. Koszykówka  

  5. Piłka nożna   

  6. Piłka ręczna  

  7. Piłka siatkowa  

  8. Unihokej  

  9. Badminton drużynowy  



 

10. Szachy drużynowe  

11. Tenis stołowy drużynowy  

12. Siatkówka plażowa  

13. Pływanie drużynowe  

14. Drużynowe biegi przełajowe 

15. Koszykówka (3x3) 

16. Festiwal sztafet 

  

Dyscypliny wojewódzkie:  

1. Indywidualne biegi przełajowe  

2. Halowa piłka nożna  

3. Lekkoatletyka  

4. Tenis stołowy – indywidualny  

5. Wędkarstwo spławikowe  

  

  

LICEALIADA MŁODZIEŻY (dla uczniów ur. w latach 2002 i młodszych) - Licealiada  

Dyscypliny podstawowe:  

  1. Sztafetowe biegi przełajowe  

  2. Koszykówka  

  3. Piłka nożna   

  4. Piłka ręczna  

  5. Piłka siatkowa  

  6. Unihokej  

  7. Badminton drużynowy  

  8. Szachy drużynowe  

  9. Tenis stołowy drużynowy 

10. Drużynowe biegi przełajowe 

11. Siatkówka plażowa 

12. Koszykówka (3x3)  

13. Festiwal sztafet 

  

Dyscypliny wojewódzkie:  

1. Indywidualne biegi przełajowe  

2. Halowa piłka nożna  

3. Lekkoatletyka  

4. Tenis stołowy – indywidualny  

5. Wędkarstwo spławikowe  

   

Oprócz wymienionych wyżej dyscyplin Szkolne Związki Sportowe na poszczególnych etapach 

rozgrywek mogą organizować także zawody w innych dyscyplinach.  

  

1.4. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem. W sprawach nie ujętych                         

w regulaminie stosuje się przepisy Polskich Związków Sportowych.  

1.5. Zasady awansu do poszczególnych etapów zawodów ustalają ich organizatorzy.  

1.6. Prawo interpretacji oraz prawo dokonywania zmian regulaminowych przysługuje wyłącznie Szkolnemu 

Związkowi Sportowemu.  

  

2. CELE I ZADANIA  



 

2.1. Aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych   i międzyszkolnych imprezach sportowych, 

stanowiące kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego  

2.2. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci                 

w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w imprezach sportowych.  

2.3. Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach aktywności 

sportowej.   

2.4. Aktywizacja samorządów terytorialnych do  organizacji czasu wolnego dzieci  i młodzieży szkolnej               

w formie zajęć sportowych.  

2.5. Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci  i młodzieży.  

2.6. Ocena pracy i osiągnięć szkół oraz Szkolnych Klubów Sportowych realizujących program 

upowszechniania kultury fizycznej.  

  

3. ORGANIZATORZY  

3.1. Nadzór nad całością systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej objętego 

niniejszym Kalendarzem sprawuje Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.  

3.2. Na poszczególnych szczeblach zawodów bezpośrednimi organizatorami imprez są:  

• w szkole - nauczyciel wychowania fizycznego, Szkolny Klub Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy;  

• w gminie/mieście - Zarząd Gminy SZS / Gminny Organizator Imprez  

Sportowych w porozumieniu z samorządem gminnym;  

• w powiecie - Powiatowy SZS / Powiatowy Organizator Imprez Sportowych w porozumieniu ze starostwem 

powiatowym;  

• w województwie - Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy;  

• finały krajowe - Zarząd Główny SZS lub upoważniony Wojewódzki SZS;  

3.3. Do obowiązków organizatora zawodów należy:  

• opracowanie kalendarzy i szczegółowych regulaminów imprez sportowych;  

• powiadamianie zainteresowanych szkół o terminie i miejscu zawodów;  

• zabezpieczenie obsady sędziowskiej, technicznej i medycznej;  

• przygotowanie obiektów sportowych, szatni, zapewnienie sprzętu sportowego, przyrządów pomiarowych, 

nagłośnienia, protokołów zawodów;  

• zorganizowanie promocji zawodów (dekoracja, uroczyste otwarcie, zaproszenie władz samorządowych, 

wręczenie nagród, zakończenie imprezy);  

• w ciągu 3 dni opracowanie i rozesłanie komunikatów końcowych do zainteresowanych szkół, SZS 

OPOLSKIE, władz terenowych, środków masowego przekazu;  

  

4. SZCZEBLE ZAWODÓW  

4.1. Szkolne Igrzyska Sportowe - przeprowadzane przez nauczycieli wychowania fizycznego,     SKS-y, UKS-

y  w dowolnych dyscyplinach sportu, zgodnie z tradycją i warunkami szkoły, jako system całorocznej 

działalności umożliwiający udział we współzawodnictwie każdemu uczniowi.  

4.2. Gminne i powiatowe - przeprowadzane przez właściwe instancje Szkolnego Związku Sportowego jako 

system całorocznych zawodów międzyszkolnych dla ogółu młodzieży oraz imprez sportowych                          

o mistrzostwo miasta/gminy i powiatu, uwzględniającym popularne w danym środowisku dyscypliny.   

4.3. Eliminacje i finały wojewódzkie - przeprowadzane według programu i zasad zawartego w Ogólnopolskim 

Kalendarzu Imprez oraz Wojewódzkich Kalendarzach Imprez.   

4.4. Ogólnopolskie – w wybranych dyscyplinach zarekomendowanych przez  

Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego  

  

5. UCZESTNICTWO  

5.1. Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować poprzez system rejestracji szkół 

srs.szs.pl nie później niż do 30 września 2021 roku.  



 

5.2. We wszystkich dyscyplinach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły. Uczeń może w ciągu 

roku szkolnego reprezentować szkołę tylko w jednej kategorii rozgrywek (ID,IMS, Licealiada).  

5.3. Wiek startujących określają regulaminy poszczególnych dyscyplin:  

5.3.1. Igrzyska Dzieci – (dla uczniów ur. w latach  2009 i młodszych).  

5.3.2. Igrzyska Młodzieży Szkolnej - (dla uczniów ur. w latach  2007 - 2008).  We wszystkich zawodach 

reprezentacja składa się z uczniów jednej szkoły (podstawowej, gimnazjum lub szkoły 

ponadgimnazjalnej/średniej).  

5.3.3. Licealiada – (dla uczniów ur. w latach 2002 i młodszych).  

5.4. W zawodach prawo startu ma młodzież, ucząca się w szkołach dziennych bez względu na przynależność 

klubową. W zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy nie mają prawa startu słuchacze 

szkół pomaturalnych, zaocznych i wieczorowych wszystkich typów, nawet, jeżeli wchodzą one w skład 

zespołów szkół.  

5.5. Do zawodów obowiązują imienne zgłoszenia szkoły z podpisami opiekuna oraz dyrektora szkoły 

wygenerowane przez system rejestracji szkół  - srs.szs.pl 

5.6. Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

5.7. Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgody 

zbiera i przechowuje szkoła zgłaszająca się do rozgrywek. Według wzoru zamieszczonego na 

www.srs.szs.pl 

 Zgoda pozostaje w szkole.  

 Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 

5.8. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę 

dyspanseryjną A, As lub B i Bk, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego. 

5.9. W dyscyplinach zespołowych, każda szkoła może wystawić tylko jedną drużynę lub wg ustaleń 

organizatora danego szczebla. 

5.10. Zawodników – uczestników imprez – obowiązują strój i obuwie sportowe. 

 

6. ZASADY FINANSOWANIA  

6.1. Koszty organizacyjne zawodów na szczeblu gmin i powiatów pokrywają gminne/powiatowe Szkolne 

Związki Sportowe ze środków samorządów lokalnych.  

6.2. Koszty organizacyjne zawodów półfinałowych i finałów wojewódzkich pokrywa SZS OPOLSKIE ze 

środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Samorządu Województwa 

Opolskiego (Urząd Marszałkowski).  

6.3. Koszty organizacyjne zawodów ogólnopolskich pokrywają Wojewódzkie SZS ze środków samorządów 

lokalnych oraz sponsorów.  

6.4. Koszty udziału w zawodach (przejazd, wyżywienie, zakwaterowanie itp.) na wszystkich szczeblach 

rozgrywek pokrywają zainteresowane szkoły, samorządy lokalne lub sponsorzy.  

  

  

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

7.1. Niniejszy kalendarz określa regulaminy dyscyplin i zawodów wchodzących w skład Wojewódzkiego 

Współzawodnictwa Sportowego Szkół.   

7.2. Każdy organizator zawodów organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy ma obowiązek 

ubezpieczyć swoją imprezę od odpowiedzialności cywilnej (OC).Ubezpieczenie następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW) nie ma statusu ubezpieczenia obowiązkowego. Powinno być 

zawierane przez ucznia - zawodnika indywidualnie lub przez szkołę, klub itp.  

  

 Dz. U. 2013 poz. 1248 z dnia 28 października 2013 r.  

http://www.srs.szs.pl/


 

  

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ZDROWIA1  

z dnia 24 września 2013 r.  

  

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej  

  

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:  

  

§ 1. Rozporządzenie określa:  

  

1) wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zwanych 

dalej „świadczeniami gwarantowanymi”;  

  

2) poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych  

w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, zwanej dalej „ustawą”.  

  

§ 2. Świadczenia gwarantowane obejmują:  

  

1) świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;  

2) świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;  

3) świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej;  

4) świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania; 5) świadczenia 

nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej; 6) transport sanitarny.  

  

§ 3. 1. Wykaz świadczeń gwarantowanych, o których mowa w:  

1) § 2 pkt 1, oraz warunki ich realizacji są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;  

2) § 2 pkt 2, oraz warunki ich realizacji są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;  

3) § 2 pkt 3, oraz warunki ich realizacji są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;  

4) § 2 pkt 4, oraz warunki ich realizacji są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia; 5) § 2 pkt 5, oraz warunki 

ich realizacji są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.  

2. Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z 

wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, 

ludowej lub orientalnej.  

  

§ 4. 1. W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia 

świadczeniobiorcy nieodpłatnie:  

1) badania diagnostyczne, określone w części IV załącznika nr 1 do rozporządzenia; 2) leki i wyroby medyczne 

oraz środki pomocnicze.  

2. Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy jest 

finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:  

1) chorób krwi i narządów krwiotwórczych,  

2) chorób nowotworowych,  

3) chorób oczu,  

4) chorób przemiany materii,  

5) chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,  

 
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia 

(Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).  
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 

225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 
120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 
118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, 
poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, 
poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 

440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 
887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 
2013 r. poz. 154, 879 i 983.  



 

6) chorób skóry i tkanki podskórnej,  

7) chorób układu krążenia,  

8) chorób układu moczowo-płciowego,  

9) chorób układu nerwowego,  

10) chorób układu oddechowego,  

11) chorób układu ruchu,  

12) chorób układu trawiennego,  

13) chorób układu wydzielania wewnętrznego,  

14) chorób zakaźnych i pasożytniczych,  

15) urazów i zatruć,  

16) wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych  

– gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że 

świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy 

korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego 

dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

  

§ 5. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2014 r.  

  

2. Do świadczeń gwarantowanych, udzielanych przed dniem 1 stycznia 2014 r., stosuje się przepisy 

dotychczasowe.  

  

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)  

  

                                                                                                                                                                       

                                                                                      Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz  

  

 Komunikat Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego w sprawie dopuszczenia uczniów do 

zawodów szkolnych:   

  

Podstawę niniejszych ustaleń stanowią:  

  

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych             

z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2013 poz. 1248 z dnia 28 października 2013 r). W cz. III 

niniejszego Rozporządzenia... „Warunki realizacji porad patronażowych oraz badań bilansowych, w tym badań przesiewowych” ustala się, że  

profilaktyczne badanie lekarskie (bilans zdrowia) obejmuje m in. „podsumowanie badania, z określeniem .... „kwalifikacji do grupy na 

zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego”. Profilaktyczne badanie lekarskie wykonuje się u dzieci w roku poprzedzającym 

rozpoczęcie nauki w szkole oraz u uczniów klas III szkół podstawowych, klas I gimnazjum i klas I szkół ponadgimnazjalnych.   

2. Publikacja „Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza w  opiece zdrowotnej nad 

uczniami. Instytut Matki i Dziecka; Warszawa 2002 (wydana ze środków Ministerstwa Zdrowia) zawierająca 

wytyczne dla lekarzy sprawujących opiekę lekarską nad młodzieżą szkolną. (Opracowanie A. Oblacińska,                    

B. Woynarowska,). W publikacji tej szczegółowo omówiono kwestie orzekania o zdolności ucznia do wychowania 

fizycznego i sportu szkolnego. W załączniku do niniejszego komunikatu  zamieszczamy istotny dla omawianego 

zagadnienia fragment tej publikacji  "Rodzaje grup na zajęciach wychowania fizycznego i charakterystyka 

uczniów  w tych grupach".   

Dodatkowe  informacje  można  znaleźć  na  stronie  Ministerstwa  Zdrowia 

http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m15&ms=739&ml=pl&mi=739&mx=0&ma=33020  

  

Ustala się co następuje:  

  

 
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139 i Nr 211, poz. 1642 oraz z 

2010 r. Nr 208,  

poz. 1376), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 85 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. 

poz. 766).  

http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m15&ms=739&ml=pl&mi=739&mx=0&ma=33020%20


 

1./ Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychowania fizycznego (bez ograniczeń, lub z odpowiednimi zaleceniami 

zapisanymi przez lekarza podczas profilaktycznych badań lekarskich), jest równoznaczne z dopuszczeniem do 

zajęć i zawodów sportowych, szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym w zakresie ustalonym przez 

lekarza  kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy.   

  

2./  Pod pojęciem "sport szkolny" rozumie się wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, pozalekcyjne                     

i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.), których program (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, 

obciążenia startowe) jest zgodny z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17 z 2009 

r. z późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie 

dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z dnia 26 

sierpnia 2009 r.) oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego i zatwierdzanym 

przez Ministerstwo  Sportu i Turystyki systemem zawodów w sporcie szkolnym, w tym w ramach Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej, Gimnazjad i Licealiad.  

   

3./ Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest imienna lista uczniów sporządzona                               

i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną. Podstawowym źródłem 

informacji w tym zakresie i podstawą do sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest aktualna 

dokumentacja o badaniach profilaktycznych, z adnotacją o kwalifikacji ucznia do określonej grupy. Dane te 

znajdują się w dokumentacji medycznej pielęgniarki lub higienistki szkolnej, sprawującej opiekę zdrowotną w danej 

szkole. Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną 

w sprawie kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego sportu szkolnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im swoje uwagi                            

i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów.   

Zgodnie z opracowanymi w 2003 r. w Instytucie Matki i Dziecka (ze środków Ministerstwa Zdrowia) standardami 

w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną jest ona 

zobowiązana do: „Przekazywania informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu szkolnego 

oraz współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego w tym:  

a) Przekazywanie (po zakończeniu profilaktycznych badań lekarskich), nauczycielom wychowania fizycznego (wf) 

informacji o kwalifikacji lekarskiej uczniów do grupy na zajęciach wf oraz zaleceń lekarskich dotyczących udziału 

w tych zajęciach.  

b) Dokonywanie, w pierwszym miesiącu każdego roku szkolnego, we współpracy z nauczycielami wf, analizy 

kwalifikacji uczniów do grupy na zajęciach wf, odnotowanie symbolu tej grupy w liście klasowej.  

c) Dokumentowanie w Karcie zdrowia ucznia długotrwałych (1 miesiąc i dłużej) oraz częstych, krótszych zwolnień        

z zajęć wf. Ustalenie z nauczycielem wf zasad postępowania w stosunku do tych uczniów, na podstawie opinii 

lekarza.  
http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0007/6379/Standardy-w-profilaktycznej-opiecezdrowotnej-nad-uczniami-s.pdf  

  

4./ W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza każdorazowo badań przed 

kolejnymi zawodami i potwierdzenia tego faktu na zbiorowej liście jak też  aby badania te były przeprowadzane 

przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej.  Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz 

podstawowej opieki zdrowotnej.   

5./ Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr.  z dnia 14 kwietnia 2011 r w sprawie 

trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 r.ż. oraz zawodników 

pomiędzy 21 a 23 r. ż. (Dz. U 20011 nr 88, poz. 500). Rozporządzenie to  dotyczy zawodników i określonej 

dyscypliny sportu.   

6.)  Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych dla młodzieży szkolnej organizowanych między innymi 

dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich 

młodzież szkolna) i spełniają one wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu.  

  

  

Załącznik do komunikatu ZG SZS   
(fragment ww publikacji Instytutu Matki i Dziecka autorstwa  A. Oblacińskiej  i B. Woynarowskiej)   

Rodzaje grup na zajęciach wychowania fizycznego i charakterystyka uczniów tych grupach:  

http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0007/6379/Standardy-w-profilaktycznej-opiece-zdrowotnej-nad-uczniami-s.pdf
http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0007/6379/Standardy-w-profilaktycznej-opiece-zdrowotnej-nad-uczniami-s.pdf
http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0007/6379/Standardy-w-profilaktycznej-opiece-zdrowotnej-nad-uczniami-s.pdf
http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0007/6379/Standardy-w-profilaktycznej-opiece-zdrowotnej-nad-uczniami-s.pdf
http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0007/6379/Standardy-w-profilaktycznej-opiece-zdrowotnej-nad-uczniami-s.pdf
http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0007/6379/Standardy-w-profilaktycznej-opiece-zdrowotnej-nad-uczniami-s.pdf
http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0007/6379/Standardy-w-profilaktycznej-opiece-zdrowotnej-nad-uczniami-s.pdf
http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0007/6379/Standardy-w-profilaktycznej-opiece-zdrowotnej-nad-uczniami-s.pdf
http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0007/6379/Standardy-w-profilaktycznej-opiece-zdrowotnej-nad-uczniami-s.pdf
http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0007/6379/Standardy-w-profilaktycznej-opiece-zdrowotnej-nad-uczniami-s.pdf
http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0007/6379/Standardy-w-profilaktycznej-opiece-zdrowotnej-nad-uczniami-s.pdf
http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0007/6379/Standardy-w-profilaktycznej-opiece-zdrowotnej-nad-uczniami-s.pdf
http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0007/6379/Standardy-w-profilaktycznej-opiece-zdrowotnej-nad-uczniami-s.pdf
http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0007/6379/Standardy-w-profilaktycznej-opiece-zdrowotnej-nad-uczniami-s.pdf
http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0007/6379/Standardy-w-profilaktycznej-opiece-zdrowotnej-nad-uczniami-s.pdf


 

   Grupa / podgrupa  

Symbol            nazwa   

    

    Charakterystyka uczniów   

Udział w zawodach sportowych i 

sprawdzianach   

A  Zdolni do  wf  bez 
ograniczeń   

___________________  

As  Uprawiający sport w  

szkole lub poza szkołą   

Uczniowie   

1. Bez odchyleń w stanie 

zdrowia i rozwoju;   

2. Z niektórymi 

odchyleniami w stanie 

zdrowia,  gdy ich rodzaj i 

stopień nie stanowią 

przeciwwskazań do udziału w 

zajęciach wf, nie wymagają 

ograniczeń, zajęć 

dodatkowych lub specjalnej 

uwagi ze strony nauczyciela 

wf   

    

    

Bez ograniczeń   

 B  Zdolni do wf z           

ograniczeniami i/lub 

wymagający  specjalnej 

uwagi nauczyciela wf   

Uczniowie z odchyleniami w 
stanie zdrowia i rozwoju, 

którzy wymagają :   
1. Pewnych ograniczeń w 
zakresie obowiązujących 
zajęć, prowadzonych w 
niekorzystnych warunkach  2. 
Specjalnej uwagi nauczyciela 
wf,  

indywidualnego traktowania 
np. ze względu na większe 
ryzyko urazu;   

3. Aktywnego udziału 

nauczyciela wf w 

wyrównywaniu korekcji lub 

leczeniu niektórych zaburzeń   

    

Ewentualne ograniczenia ustalane 

indywidualnie w zależności od stanu 

zdrowia   

Bk        Zdolni do wf z 

ograniczeniem,  

wymagający dodatkowych 

zajęć ruchowych 

korekcyjnych   

Uczniowie, którzy ze względu 

na stan zdrowia wymagają 

dodatkowych zajęć 

ruchowych, w tym także 

korekcyjnych   

j.w.  

 C        Niezdolni do zajęć 
wf   

    

Uczniowie, których stan 

zdrowia uniemożliwia 

czasowo lub długotrwale 

udział w zajęciach wf   

Niezdolni do udziału w zawodach           

C1        Niezdolni  do wf  

uczestniczący w zajęciach 

rehabilitacyjnych   

Uczniowie uczestniczący w 

zajęciach rehabilitacyjnych lub 

w innej formie terapii 

ruchowej poza szkolą   

j.w  

 

Ewentualne zmiany i uaktualnienia dotyczące powyższych kwestii będą zamieszczane na naszej stronie 

internetowej.  

 

  

 W skład Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół wchodzą następujące dyscypliny    i 

zawody sportowe:  

  



 

Igrzyska Dzieci  (2009 i młodsi)  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą obowiązkowo zarejestrować się przez system 

rejestracji szkół   srs.szs.pl  nie później niż do 30 września 2021 r. 

 

Ogólnopolskie dyscypliny podstawowe – ID: 

 

  1. Mini koszykówka   

  2. Mini siatkówka – czwórki 

  3. Piłka ręczna 

  4.Mini piłka nożna 

  5. Unihokej 

  6. Czwórbój Lekkoatletyczny 

  7. Sztafetowe biegi przełajowe 

  8. Tenis stołowy drużynowy 

  9. Badminton drużynowy 

10.Szachy drużynowe 

11. Drużynowe biegi przełajowe 

12. Trójbój lekkoatletyczny – 2011 i młodsi 

13. Koszykówka (3x3)  

14. Festiwal sztafet  

      

      

Oprócz wymienionych wyżej dyscyplin Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Opolskie organizuje 

także zawody w innych dyscyplinach.  

  

1. Indywidualne biegi przełajowe  

2. Halowa piłka nożna  

3. Mini badminton  

4. Tenis stołowy indywidualny  

5. Gry i zabawy  

6. Dwa ognie  

7. Wędkarstwo spławikowe  

8. Lekkoatletyka indywidualna  

 
IGRZYSKA DZIECI – TERMINARZ 

ROK SZKOLNY 2021/2022 

Zawody powiatowe muszą się odbyć przed otwarciem okna zgłoszenia w SRS 

do półfinałów/finałów 

 „?” oznacza, że miejsce lub data może się zmienić 

KOORDYNATOR WOJEWÓDZKI – Bożena Bąk / 607 147 951 / siemionka66@wp.pl      

L.P. 
Półfinał Finał 

Dyscyplina, Grupy, Organizator Data Data Organizator 

 1 

Festiwal sztafet 

Rocznik 2009 i młodsi 

Dziewczęta/Chłopcy 

4 x 100 m 

szwedzka (100-200-300-400) 

  

Okno SRS 

30.09.2021 

04.10.2021 

FINAŁ 

06.10.2021  

  

OPOLE 

 2 

Sztafetowe biegi przełajowe 

Rocznik 2009 i młodsi   

6×800 m 

Dziewczęta – dzikie karty 

Zawody 

powiatowe 

muszą być 

Okno SRS 

06.10.2021 

10.10.2021 

  

NAMYSŁÓW 

  

  



 

Namysłów/2/Nysa/1/Opole-m/1/ 

Chłopcy – dzikie karty 

Namysłów/2/Opole-m/1/ Krapkowice/1/ 

rozegrane do 

06.10.2021  

FINAŁ 

12.10.2021   

3 

 Unihokej 

Dziewczęta 

Rocznik – 2009 i młodsze 

A.NYSA  

Opole-z II/K-Koźle/ Krapkowice/Opole-m/ 

Nysa III/Kluczbork/Olesno 

(Hala Niemodlin)  ? 

B.NYSA II 

Opole-z/Głubczyce /Opole-z III/ 

Brzeg/Namysłów/Prudnik/ 

Strzelce 

(Hala Komprachcice) ? 

  

  

Okno SRS 

13.10.2021 

17.10.2021 

PÓŁFINAŁY 

19.10.2021  

  

  

Okno SRS 

20.10.2021 

24.10.2021 

FINAŁ 

26.10.2021  

  

  

  

NIEMODLIN 

? 

  

4  

Unihokej 

Chłopcy 

Rocznik – 2009 i młodsi 

A.NYSA  
Opole-z/Głubczyce II/Opole-m II/ 

Krapkowice/Namysłów/Strzelce/ 

Olesno 

(Hala Niemodlin) ? 

B.OPOLE-m 
Głubczyce/Nysa II/Opole-z II/ 

K-Koźle/ Brzeg/Kluczbork/ 

Prudnik 

(Hala Komprachcice) ? 

  

  

Okno SRS 

14.10.2021 

18.10.2021 

PÓŁFINAŁY 

20.10.2021  

  

  

Okno SRS 

21.10.2021 

25.10.2021 

FINAŁ 

27.10.2021   

  

  

  

KOMPRACHCICE 

?  

 5 

Halowa piłka nożna 

Chłopcy 

Rocznik – 2009 i młodsi 

A.OPOLE-m 

Głubczyce/Olesno/K-Koźle 

B.KRAPKOWICE 

Namysłów/Prudnik/Opole-m III 

C.STRZELCE 

Opole-m/Opole-z/Brzeg 

D.PRUDNIK 

Nysa/Kluczbork/Krapkowice II 

Okno SRS 

10.11.2021 

14.11.2021 

PÓŁFINAŁY 

16.11.2021 

GRUPA A 

17.11.2022  

 Okno SRS 

24.11.2021 

28.11.2021 

FINAŁ 

30.11.2021  

  

Zwycięzca 

GRUPY 

A   

6  

Halowa piłka nożna 

Dziewczęta 

Rocznik – 2009 i młodsze 

A.NAMYSŁÓW 

K-Koźle/Krapkowice/Prudnik II 

B.BRZEG 

Opole-z/Olesno II/Kluczbork 

C.PRUDNIK 

Głubczyce/Strzelce/Namysłów II 

D.OLESNO 

Nysa/Brzeg II/Opole-m 

  

Okno SRS 

11.11.2021 

15.11.2021 

PÓŁFINAŁY 

17.11.2021  

  

Okno SRS 

26.11.2021 

30.11.2021 

FINAŁ 

01.12.2021  

  

Zwycięzca 

GRUPY 

A   

  

7  

Szachy – drużynowo 

Rocznik 2009 i młodsi 

A.KLUCZBORK 

Brzeg/Prudnik/Opole-m II/ 

Kluczbork III/Strzelce/Głubczyce 

B.OPOLE-m  

Okno SRS 

02.11.2021 

07.11.2021 

PÓŁFINAŁ A 

09.11.2021 

Okno SRS 

08.11.2021 

  

  

Okno SRS 

30.11.2021 

04.12.2021 

  

  

  

OPOLE  



 

Kluczbork II/Nysa/Brzeg II/K-Koźle 

Olesno/Opole-z/Namysłów 

13.11.2021 

 PÓŁFINAŁ B 

15.11.2021 ? 

FINAŁ 

06.12.2021 ?  

8  

Badminton – drużynowo 

Dziewczęta/Chłopcy 

Rocznik – 2009 i młodsi 

Z powiatu mogą 

awansować  

3 szkoły 

Szkołę może 

reprezentować 

tylko 1 

drużyna!!!!     

 Okno SRS 

01.12.2021 

05.12.2021 

FINAŁ 

07.12.2021   

  

GŁUBCZYCE  

 9 

Mini piłka ręczna 

Chłopcy 

Rocznik – 2009 i młodsi 

A.BRZEG 

Kluczbork/Opole-z/Nysa/Opole-m/ 

Krapkowice/Opole-m III/Namysłów 

B.OPOLE-m 

K-Koźle/Nysa II/Brzeg 

II/ Strzelce/Olesno/Prudnik/Głubczyce 

  

Okno SRS 

17.11.2021 

21.11.2021 

PÓŁFINAŁY 

23.11.2021  

  

Okno SRS 

02.12.2021 

06.12.2021 

FINAŁ 

08.12.2021  

  

Zwycięzca 

GRUPY 

  A       

 10 

 Mini piłka ręczna 

Dziewczęta 

Rocznik – 2009 i młodsze 

A.BRZEG 

Nysa/Opole-m II/Kluczbork/Namysłów/Opole-z 

II/K-Koźle/Głubczyce/Opole-m II 

B.OPOLE-m 

Olesno/Strzelce/Prudnik/Opole-z/ 

Krapkowice/Namysłów/Brzeg II 

  

Okno SRS 

18.11.2021 

22.11.2021 

PÓŁFINAŁY 

24.11.2021  

  

Okno SRS 

03.12.2021 

07.12.2021 

FINAŁ 

09.12.2021 

  

  

Zwycięzca 

GRUPY 

  A   

11  

 Tenis stołowy – drużynowo 

Rocznik – 2009 i młodsi 

Dziewczęta – dzikie karty 

Opole-z/2/Olesno/1/K-Koźle/1/ 

Chłopcy – dzikie karty 

Głubczyce/2/Krapkowice/1/Brzeg/1/ 

  

Okno SRS 

05.01.2022 

09.01.2022 

FINAŁ 

11.01.2022  

  

NIEMODLIN  

12  

 Mini badminton 

Dziewczęta/Chłopcy 

Rocznik – 2011-2012 

Rocznik – 2013-2014 

  

Okno SRS 

12.01.2022 

16.01.2022 

FINAŁ 

18.01.2022  

  

GŁUBCZYCE  

13  

Gry i zabawy 

Dziewczęta/Chłopcy 

Rocznik – 2011 i młodsi 

A.KRAPKOWICE 

Głubczyce/K-Koźle/Strzelce 

B.OPOLE-m ? 

Opole-z/Kluczbork/Prudnik 

C.NAMYSŁÓW 

Brzeg/Nysa/Olesno 

  

Okno SRS 

07.01.2022 

11.01.2022 

PÓŁFINAŁY 

13.01.2022  

  

 Okno SRS 

20.01.2022 

25.01.2022 

FINAŁY 

27.01.2022 

  

Zwycięzca 

GRUPY 

  A   

14  

Dwa ognie 

Dziewczęta 

Rocznik – 2011 i młodsze 

A.OPOLE-m ? 

K-Koźle/Opole-z/Olesno 

B.BRZEG 

Opole-m III/Krapkowice/Strzelce 

  

 Okno SRS 

14.01.2022 

18.01.2022 

PÓŁFINAŁY 

20.01.2022 

  

Okno SRS 

15.02.2022 

20.02.2022 

FINAŁ 

22.02.2022  

  

Zwycięzca 

GRUPY 

  A 



 

C.BRZEG II 

Kluczbork/Namysłów/Głubczyce 

D.OPOLE-m II 

Nysa/Prudnik/Brzeg III 

GRUPA A i D 

19.01.2022 

  

15  

Dwa ognie 

Chłopcy 

Rocznik – 2011 i młodsi 

A.OPOLE-z 

K-Koźle/Nysa/Krapkowice II 
B.OPOLE-m 

Brzeg/Głubczyce/Olesno 

C.OPOLE-m II 

Opole-z II/Kluczbork/Strzelce 

D.KRAPKOWICE 

Prudnik/Namysłów/Opole-m III 

  

Okno SRS 

15.01.2022 

19.01.2022 

PÓŁFINAŁY 

21.01.2022  

  

 Okno SRS 

16.02.2022 

21.02.2022 

FINAŁ 

23.02.2022 

  

Zwycięzca 

GRUPY 

  A  

16  

Mini koszykówka  

Dziewczęta 

Rocznik – 2009 i młodsze 

A.BRZEG 

Olesno/ Opole-m II/Namysłów 

B.NYSA 

Opole-z/ Kluczbork/Brzeg II 

C.OPOLE-m 

Prudnik/Strzelce II/Głubczyce 

D.STRZELCE 

Nysa II/Krapkowice/K-Koźle 

  

Okno SRS 

18.02.2022 

22.02.2022 

PÓŁFINAŁY 

24.02.2022   

  

Okno SRS 

02.03.2022 

07.03.2022 

FINAŁ 

09.03.2022  

  

 Zwycięzca 

GRUPY 

  A  

17  Mini koszykówka  

Chłopcy 

Rocznik – 2009 i młodsi 

A.OPOLE-z 

Kluczbork/Olesno/Prudnik II 

B.PRUDNIK 

Brzeg/Strzelce/Opole-m III 

C.OPOLE-m I 

Opole-z II/Krapkowice/Namysłów 

D.OPOLE-m II 

Nysa/Głubczyce/K-Koźle 

  

Okno SRS 

19.02.2022 

23.02.2022 

PÓŁFINAŁY 

25.02.2022 

GRUPA C i D 

23.02.2022  

  

 Okno SRS 

04.03.2022 

08.03.2022 

FINAŁ 

10.03.2022 

  

 Zwycięzca 

GRUPY 

  A   

18  Tenis stołowy – indywidualny 

Rocznik – 2009 i młodsi 

Dziewczęta – dzikie karty 

Olesno/1/Nysa/1/Opole-z/2/ 
Chłopcy – dzikie karty 

Nysa/2/Opole-z/1/Głubczyce/1/ 

  

Okno SRS 

09.03.2022 

13.03.2022 

FINAŁ 

15.03.2022  

  

GORZÓW 

ŚLĄSKI  

  

19  

Mini siatkówka – czwórki 

Dziewczęta 

Rocznik – 2009 i młodsze 

A.K-KOŹLE 

Opole-m/ Głubczyce/Kluczbork II 
B.OPOLE-z 

K-Koźle II/ Namysłów/ Prudnik 

C.KLUCZBORK 

Nysa II/Olesno/Brzeg 

D.NYSA 

Krapkowice/Strzelce/Opole-z II 

  

Okno SRS 

24.02.2022 

28.02.2022 

PÓŁFINAŁY 

02.03.2022     

  

Okno SRS 

17.03.2022 

21.03.2022 

FINAŁ 

23.03.2022    

  

Zwycięzca 

GRUPY 

  A    

20  
Mini siatkówka – czwórki 

Chłopcy 
      



 

Rocznik – 2009 i młodsi 

A.K-KOŹLE 

Opole-z/Strzelce II/Krapkowice 

B.NYSA 

Brzeg/Olesno/Prudnik 

C.STRZELCE 

Namysłów/K-Koźle III/Kluczbork 
D.K-KOŹLE II 

Nysa II/Opole-m/Głubczyce 

Okno SRS 

25.02.2022 

01.03.2022 

PÓŁFINAŁY 

03.03.2022    

  

Okno SRS 

18.03.2022 

22.03.2022 

FINAŁ 

24.03.2022   

 Zwycięzca 

GRUPY 

  A    

 21  Pływanie – sztafety 

Dziewczęta/Chłopcy 

Rocznik – 2009 i młodsi   

Okno SRS 

14.04.2022 

18.04.2022 

FINAŁ 

20.04.2022 

  

K-KOŹLE   

22  Indywidualne biegi przełajowe 

Rocznik 

2009-20010/2011 i młodsi 

Dziewczęta/1000 m/dzikie karty 

Nysa/1/Opole-z/1/Prudnik/1/ 
Brzeg/2/Kluczbork/1/ 

Chłopcy/1500 m/dzikie karty 

Krapkowice/1/Nysa/1/Strzelce/1/ 

Nysa/2/Opole-z/1/ 

  

  

 Okno SRS 

21.04.2022 

25.04.2022 

FINAŁ 

27.04.2022  

  

TURAWA  

23 

Drużynowe biegi przełajowe 

Rocznik 2009/2010 

Dziewczęta – 1200m 

Brzeg/1/Nysa/1/Opole-z/1/ Namysłów/1/ 

Chłopcy – 1200 m 

Nysa/1/Opole-m/1/Opole-z/1/ 

Prudnik/1/ 

Rocznik 2011 i młodsze 

Dziewczęta – 800m 

Namysłów/1/Opole-z/1/ Krapkowice/1/ Opole-

m/1/ 
Chłopcy – 800 m 

Opole-m/1/ Krapkowice/1/ Namysłów/1/ Opole-
z/1/ 

  

   

  

  

Okno SRS 

21.04.2022 

25.04.2022 

FINAŁ 

27.04.2022  

  

  

  

  

  

TURAWA 

 24 

 Koszykówka (3×3) 

Dziewczęta 

Rocznik 2009 i młodsi 

A.OPOLE-z 

Namysłów/Olesno/Opole-m/ Kluczbork/Brzeg 

B.PRUDNIK 

K-Koźle/Strzelce/Krapkowice/Nysa/ Głubczyce 

  

 Okno SRS 

31.03.2022 

04.04.2022 

PÓŁFINAŁY 

06.04.2022 

  

Okno SRS 

06.05.2022 

10.05.2022 

FINAŁ 

12.05.2022  

  

ORGANIZATOR 

FINAŁU 

BĘDZIE 

LOSOWANY   

25  

Koszykówka (3×3) 

Chłopcy 

Rocznik 2009 i młodsi 

A.OPOLE-m 

Namysłów/Olesno/Kluczbork/Brzeg/ 

Opole-z 

B.K-KOŹLE 

Strzelce, Krapkowice, Prudnik, Nysa, Głubczyce 

  

Okno SRS 

05.05.2022 

09.05.2022 

PÓŁFINAŁY 

11.05.2022     

  

Okno SRS 

07.05.2022 

11.05.2022 

FINAŁ 

13.05.2022   

  

ORGANIZATOR 

FINAŁU 

BĘDZIE 

LOSOWANY  

26  

Mini piłka nożna 

Dziewczęta 

Rocznik – 2009 i młodsze 

A.BRZEG 

  

Okno SRS 

04.04.2022 

08.05.2022 

  

 Okno SRS 

13.05.2022 

17.05.2022 

  

Zwycięzca 

GRUPY 

A    



 

Strzelce/Krapkowice/Opole-z II 

B.K-KOŹLE 

Opole-m/Prudnik/Nysa II 

C.NYSA 

Olesno/Namysłów/K-Koźle II 

D.OPOLE-z 

Głubczyce/Kluczbork/Brzeg II 

PÓŁFINAŁY 

10.05.2022    

FINAŁ 

19.05.2022    

27  

Mini piłka nożna 

Chłopcy 

Rocznik – 2009 i młodsi 

A.BRZEG 

Nysa II/Opole-z/Strzelce 

B.NYSA 

Krapkowice II/Namysłów/Prudnik 

C.KRAPKOWICE 

K-Koźle II/Olesno/Kluczbork 

D.K-KOŹLE 

Opole-m/Brzeg II/Głubczyce 

  

Okno SRS 

05.05.2022 

09.05.2022 

PÓŁFINAŁY 

11.05.2022     

  

Okno SRS 

14.05.2022 

18.05.2022 

FINAŁ 

20.05.2022   

  

Zwycięzca 

GRUPY 

A     

28  

Wędkarstwo spławikowe 

Dziewczęta/Chłopcy 

Rocznik – 2009 i młodsi  
  

Okno SRS 

15.05.2022 

19.05.2022 

21.05.2022  

  

OPOLE  

29  

Czwórbój lekkoatletyczny 

Rocznik 2009 i młodsi 

Dziewczęta – dzikie karty 

Namysłów/2/Nysa//1/Opole-m/1/ 
Chłopcy – dzikie karty 

Opole-m/1/Namysłów/2/K-Koźle/1/ 

  

Okno SRS 

18.05.2022 

22.05.2022 

FINAŁ 

24.05.2022  

  

OPOLE 

30  

Lekkoatletyka – indywidualna 

Rocznik – 2009 i młodsi 

Dziewczęta – dzikie karty 

Namysłów/8/Nysa/7/ Brzeg/3/ 

Krapkowice/3/Opole-z/3/ 
Opole-m/2/K-Koźle/1/ 

Chłopcy – dzikie karty 

Opole-m/7/ Nysa/6/Namysłów /3/ Opole-z /3/ 
Strzelce Op./3/ Kluczbork/2/ Głubczyce/1/ 

K-Koźle/1/Krapkowice/1/ 

  

  

Okno SRS 

01.06.2022 

05.06.2022 

FINAŁ 

07.06.2022  

  

  

OPOLE  

31  

Trójbój lekkoatletyczny 

Rocznik – 2011 i młodsi  

Dziewczęta – dzikie karty 

Krapkowice/1/Namysłów /1/  

Opole-z/1/Nysa/1/ 
Chłopcy – dzikie karty 

Nysa /2/ Namysłów /1/ Opole-m/1/ 

  

  

 Okno SRS 

09.06.2022 

13.06.2022 

FINAŁ 

15.06.2022  

  

GŁUCHOŁAZY  

  

Igrzyska Młodzieży Szkolnej   (2007 - 2008)   

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą obowiązkowo zarejestrować się przez system 

rejestracji szkół   srs.szs.pl  nie później niż do 30 września 2021 r.  

  

   Ogólnopolskie dyscypliny podstawowe – IMS:    

  1. Koszykówka    

  2. Piłka siatkowa    

  3. Piłka ręczna    

  4. Piłka nożna   



 

  5. Koszykówka (3x3)   

  6. Unihokej     

  7. Szkolna drużynowa Liga Lekkoatletyczna    

  8. Sztafetowe biegi przełajowe    

  9. Tenis stołowy drużynowy     

10. Badminton drużynowy    

11. Szachy drużynowe    

 12. Pływanie drużynowe 

 13. Drużynowe biegi przełajowe 

 14. Siatkówka plażowa  

 15. Festiwal sztafet     

       

Oprócz wymienionych wyżej dyscyplin Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Opolskie organizuje 

także zawody w innych dyscyplinach.  

  

1. Indywidualne biegi przełajowe  

2. Halowa piłka nożna  

3. Tenis stołowy indywidualny  

4. Wędkarstwo spławikowe  

5. Lekkoatletyka indywidualna 

IGRZYSKA DZIECI  

2021/2022 

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM ZAWODÓW DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ  

W ROCZNIKACH 2009 i młodsi 

 
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz zasadami szczegółowymi 

zawartymi w kalendarzach wojewódzkich.  

W sprawach przepisów dyscyplin  nieujętych w regulaminie stosuje się przepisy Polskich Związków 

Sportowych. 

  

MINI KOSZYKÓWKA 

                 (zawody ogólnopolskie) 

 
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

   

I. Uczestnictwo 

- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2009 i  młodsi. 

- zespół liczy do 12  zawodników/czek. 

 

II. Przepisy gry 

- czas gry: 4 x 6 minut. 

- piłka: numer „5”.  

- mecze powinny być rozgrywane na koszach zawieszonych na wysokości 260 cm. Odległość linii rzutów 

wolnych od tablicy wynosi 4 m.  

- zespół I i II kwartę gra innymi piątkami. Zawodnicy biorący udział w I kwarcie nie mogą grać  w II 

kwarcie. W III i IV kwarcie obowiązuje dowolność zmian. W przypadku, gdy zespół liczy 11 lub 12 

zawodników  mogą być oni wprowadzeni do gry w każdej kwarcie. 



 

- gdy zespół składa się z 10 zawodników – w przypadku kontuzji lub wykluczenia zawodnika (I lub II 

kwarta), zespół kończy grać kwartę w składzie pomniejszonym o osobę kontuzjowaną/wykluczoną. 

- obowiązuje: 

a. obrona “każdy swego” (zakaz gry obroną strefową), 

b. przepis dotyczący błędu „połowy” (powrót piłki na pole obrony),  

c. przepis dotyczący błędu 3 sekund,  

d. przepis dotyczący błędu 5 sekund.  

−  w przypadku remisu zarządza się 3-minutowe dogrywki. 

−  W wypadku nieprzestrzegania przepisu obrony „każdy swego” i po zwróceniu uwagi trenerowi, orzekany 

jest faul techniczny B (faul ławki). Karą jest rzut wolny, a po nim piłka zostaje przyznana jest drużynie, 

która wykonywała rzut. 

−  o przewinieniach technicznych dla zawodników i trenerów decyduje sędzia zgodnie z przepisami  PZKosz. 

 

III. Punktacja 

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów. 

O kolejności zespołów decydują kolejno: 

1.  większa liczba zdobytych punktów 

2.  jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej 

grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) pomiędzy tymi drużynami.  Jeżeli liczba 

punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według 

poniższych zasad, w następującej kolejności: a.    decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych 

w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 

b.    decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi  drużynami. 

c.    decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie. 

d.    decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie. 

Jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze 

losowania. 

3. Jeżeli jedna (1)  lub  więcej  drużyn  zostaje  sklasyfikowanych na  którymkolwiek  etapie 

zasad  podanych powyżej,  to  procedury  z punktu 2 stosuje się ponownie w stosunku do 

pozostałych  niesklasyfikowanych drużyn. 

 

Link do przykładów klasyfikacji drużyn (str.67) przepisów PZKosz. 

 

Uwaga: Wysokość zawieszenia koszy na zawodach finałów ogólnopolskich zostanie podana                              

w komunikacie organizacyjnym dotyczącym finału krajowego. 
 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 

 

 

KOSZYKÓWKA (3X3) 

(zawody ogólnopolskie) 

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół 

srs.szs.pl zgodnie z kalendarzem wojewódzkim nie później niż do 30 września 2021 roku.                            

https://plk.pl/internalfiles/fckfiles/file/dokumenty/regulaminy2017_18/Oficjalne_Przepisy_Gry_FIBA_2017_Y.pdf


 

 

I. Uczestnictwo 

- w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców. 

- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2009 i młodsi. 

 

II. Przepisy gry. 

1. mecze są rozgrywane na boisku koszykówki (3x3) z jednym koszem (wysokość – 2,60 m), boisko musi 

mieć wyznaczoną linię rzutów wolnych (4 m), linię rzutów za 2 punkty (6,75) oraz półkole „bez szarży” 

pod koszem; można używać tradycyjnego boiska do koszykówki, 

2. drużyna składa się z 4 zawodników (3 zawodników na boisku i 1 zmiennik), 

3. rozgrywki dziewcząt i chłopców powinny odbywać się piłką do gry w koszykówkę o rozmiarze 5, 

4. zespół sędziowski składa się z 1 lub 2 sędziów boiskowych i sędziów stolikowych, 

5. rzut monetą zdecyduje o tym, której drużynie przyznane zostanie posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu, 

drużyna, która wygra losowanie ma prawo wybrać posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu lub przed 

rozpoczęciem ewentualnej rozgrywki, 

6. czas gry wynosi 8 minut, zegar czasu gry będzie zatrzymywany podczas sytuacji martwej piłki oraz 

podczas rzutów wolnych, 

7. drużyna musi oddać rzut do kosza w ciągu 12 sekund; gra na zwłokę lub zaniechanie aktywnej gry jest 

błędem, jeżeli boisko nie jest wyposażone w zegar odmierzający czas do rzutu i drużyna nie stara się 

zakończyć akcji rzutem do kosza, sędzia udziela tej drużynie ostrzeżenia rozpoczynając odliczanie 

ostatnich pięciu (5) sekund akcji, 

8. drużyna, która zdobędzie jako pierwsza 21 lub więcej punktów wygrywa mecz przed upływem czasu 

(dotyczy regulaminowego czasu gry), 

9. jeżeli na koniec regularnego czasu gry wynik pozostaje nie rozstrzygnięty, zostanie rozegrana dogrywka; 

przed rozpoczęciem dogrywki będzie miała miejsce jednominutowa przerwa, 

10. drużyna, która pierwsza zdobędzie 2 punkty w dogrywce, wygrywa mecz, 

11. drużyna podlega karze za faule drużyny po tym, jak popełniła 6 fauli, faule popełnione w trakcie akcji 

rzutowej w polu wewnątrz łuku będą karane jednym rzutem wolnym, a popełnione w trakcie akcji rzutowej 

z pola za łukiem będą karane dwoma rzutami wolnymi, 

12. faule popełnione w trakcie akcji rzutowej, po której piłka wpada do kosza po rzucie z gry, karane są 

dodatkowym jednym rzutem wolnym lub dwoma (gdy rzut był zza łuku), 

13. siódmy, ósmy i dziewiąty faul drużyny zawsze będzie karany dwoma rzutami wolnymi, kolejne faule 

karane są dwoma rzutami oraz posiadaniem piłki, 

14. nie przyznaje się rzutu za faul ataku, 

15. za faul techniczny przyznaje się jeden rzut wolny, 

16. za faul niesportowy przyznaje się dwa rzuty wolne, 

  

17. zmiana posiadania piłki przez którąkolwiek z drużyn, następująca po sytuacji martwej piłki (aut, faul), 

musi rozpocząć się wymianą piłki (pomiędzy dwoma zawodnikami obrony oraz ataku) za łukiem na 

szczycie boiska (tzw. check ball), 

18. po celnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym grę wznawia drużyna, która nie zdobyła punktów, 

poprzez kozłowanie lub podanie piłki do partnera znajdującego się poza łukiem, 

19. przeciwnik może bronić podczas wyprowadzania lub podawania piłki poza łuk (poza „półkołem bez 

szarży”), 

20. po niecelnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym, jeśli drużyna ataku zbierze piłkę, może 

kontynuować grę; jeśli drużyna obrony zbierze piłkę to musi ją wyprowadzić poza łuk, 

21. w sytuacji rzutu sędziowskiego piłkę przyznaje się drużynie obrony, 

22. zawodnik, który popełni dwa faule niesportowe zostaje zdyskwalifikowany, drużynie przeciwnej 

przyznaje się dwa rzuty wolne i posiadanie piłki, 

23. zawodnik, który popełnił dwa (2) faule niesportowe (nie ma zastosowania do fauli technicznych) 

zostanie zdyskwalifikowany przez sędziów z udziału w meczu i może zostać zdyskwalifikowany z całego 

wydarzenia przez organizatora, 



 

24. zmiany mogą być dokonane przez którąkolwiek z drużyn, podczas gdy piłka staje się martwa, przed 

wymianą piłki pomiędzy zawodnikami drużyny ataku i obrony (tzw. check-ball) lub przed rzutem wolnym; 

zmiany mogą się odbywać jedynie poza linią końcową, naprzeciwko kosza, nie wymagają one 

jakiegokolwiek działania ze strony sędziów, 

25. każda drużyna ma prawo do jednej, 30-sto sekundowej przerwy, przerwy na żądanie; jakkolwiek 

zawodnik może poprosić o przyznanie przerwy na żądanie podczas sytuacji martwej piłki. 

 

III. Punktacja 

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower zero punktów. 

O kolejności zespołów decydują kolejno: 

1. większa liczba zdobytych punktów, 

2. jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej 

grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (i) meczu (-ów) pomiędzy drużynami. Jeżeli liczba 

punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według 

poniższych zasad, w następującej kolejności: 

a) decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi 

drużynami, 

b) decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami, 

c) decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie, 

d) decyduje większa liczba koszy we wszystkich meczach w danej grupie. 

 

Jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze 

losowania. 

 

3. Jeżeli jedna (1) lub więcej drużyn zostaje sklasyfikowanych na którymkolwiek zasad podanych powyżej, 

to procedury z punktu 2 stosuje się ponownie do pozostałych niesklasyfikowanych drużyn. 

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 

 
 

PIŁKA SIATKOWA – CZWÓRKI 

(zawody ogólnopolskie) 

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

 

1.  Uczestnictwo  
- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2009 i młodsi.  
- w skład zespołu wchodzi 8+2 rezerwowych zawodników (w całym turnieju)  
2. Przepisy gry  
- wymiary boiska: 14 m x 7 m, na boisku wyznacza się linię ataku (3 m od siatki)  
- wysokość siatki 215 cm dziewczęta, 224 cm chłopcy  
- obowiązuje rozmiar piłki nr 4  
- gra się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są do 25 punktów. Ewentualny 3 set 

decydujący rozgrywany jest do 15 punktów.  



 

- w pierwszym secie gra 4 zawodników + 1 rezerwowy.  
- w drugim secie pozostałych 4 zawodników + 1 rezerwowy.  
- w trzecim secie, rozgrywanym w przypadku remisu w setach, gra dowolna czwórka, wyznaczona    

z dziesiątki.  
- skład CZWÓREK ustalona przed zawodami nie może być zmieniona przez cały turniej.  
- każdy zespół może wykorzystać 2 czasy po 30 sekund w każdym secie.  
- obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki,  
- zawodnik zagrywający nie wykonuje akcji w bloku i ataku z piłką powyżej taśmy w każdym miejscu 

na boisku.  
- rozsądna tolerancja czystości odbić,  
- w każdym secie dozwolona jest tylko jedna podwójna zmiana tzn. można wymienić jednego                 

z zawodników, który może wrócić w trakcie seta na swoje miejsce (druga zmiana dokonana).  
- w momencie uderzenia piłki przez zagrywającego, każdy zespół musi znajdować się na własnej 

stronie boiska, ustawiony zgodnie z porządkiem rotacji ( z wyjątkiem zawodnika zagrywającego) 
 
Uwaga:  
Zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Piłki Siatkowej w turnieju przeprowadzanym w ramach 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej w którym startuje więcej niż 4 drużyny, w którym drużyny rozgrywają więcej 

niż 4 mecze dziennie gra się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywane są do 11 punktów. Ewentualny 

3 set decydujący rozgrywany jest do 7 punktów 
 
3.  Punktacja  
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za walkower 0 punktów.        

O kolejności zespołów decydują kolejno:  
a. większa liczba zdobytych punktów,  
b. większa liczba zwycięstw, 

c. większy stosunek setów,  
d. większy stosunek „małych” punktów,  
e. wynik bezpośrednich spotkań (kolejno - punkty, sety, „małe punkty”). 

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

 Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 
 

PIŁKA NOŻNA 

(zawody ogólnopolskie)  
 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 
 

 

I. Uczestnictwo  
1. drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2009 i młodsi.  
2. zespół liczy do 12 zawodników (w całym turnieju). 
 

II. Przepisy gry 



 

  
Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie określone w regulaminie 

– zgodnie z przepisami PZPN. 

1. Zespół składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz.  
2. zawody powinny być rozgrywane na boisku o nawierzchni trawiastej o wymiarach szerokość            

20 – 32 m długość 40 – 56 m, bramki: 5 x 2 m, dopuszcza się na niższych szczeblach bramki      3 x 2 m.,  
3. czas gry: 2 x 15 - 20 minut + do 5 minut przerwa,  
4. obuwie: lanki, turfy  
5. piłka: numer „4”,  
6. pole karne: prostokąt o wymiarach 7 x 15 m ( w przypadku o wymiarach boiska 20 x 40 m, pole 

bramkowe wyznacza półłuk o promieniu 6 m (pole jak w piłce ręcznej),  
7. bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu karnym,  
8. gra bez “spalonego”,  
9.  zmiany hokejowe (błędy będą karane w następujący sposób: strata piłki) 

10. rzut karny z 7 m przy bramkach 3 x 2 m lub 9 m przy bramkach 5 x 2 m, 

11. Rzut od bramki wybijany jest z „piątki” (czyli z piłki nieruchomo stojącej na ziemi w obrębie pola 

karnego). Piłka musi opuścić pole karne.12. rzut od bramki wybijany jest z „piątki” tylko w obrębie własnej 

połowy. (piłka musi dotknąć podłoża na własnej połowie).  
13. bramkarz po chwycie piłki z akcji wprowadza piłkę tylko w obrębie własnej połowy. Piłka 

wprowadzona do gry przez bramkarza nie może przekroczyć linii środkowej boiska.  
14. za złe wprowadzenie przez bramkarza przyznaje się drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni, 

wykonywany z linii środkowej boiska z miejsca jej przekroczenia. W tym wypadku nie obowiązuje przepis 

o „prawie korzyści”,  
15. rozpoczęcie i wznowienie gry ze środka boiska traktowane jest jako rzut wolny pośredni, 

16. piłka z rozpoczęcia/wznowienia gry może zostać zagrana do tyłu, 

17. rzut wolny: bramkę bezpośrednio można zdobyć tylko z połowy przeciwnika, 

18. podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się 

przynajmniej w odległości 5 m od piłki, 

19. Stosuje się następujące kary dyscyplinarne: pierwsze czasowe wykluczenie zawodnika z gry na                  

2 minuty (zespół gra w komplecie), drugie czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty (zespół gra 

w komplecie), kolejne wykluczenie z gry oznacza czerwoną kartkę (zespół gra                    w komplecie). 

Za wybitne niesportowe zachowanie sędzia pokazuje czerwoną kartkę (zespół gra    w komplecie). 
 

III. Punktacja  
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis - 1 punkt, za przegrane 0 punktów.                 

O kolejności zespołów decydują kolejno:  
1. większa liczba zdobytych punktów,  
2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:  
a. większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami 

(bezpośredni mecz /-e),  
b. korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,  
c. lepsza różnica bramek w całym turnieju,  
d. większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,  
3. jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między  
zainteresowanymi zespołami  
W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę trwająca    

5 minut. Następnie rzuty karne strzelane najpierw po 5. W następnej kolejności rzuty karne - wykonywane 

najpierw po 5, a następnie po 1 aż do skutku. 

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 



 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

 Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 

 

PIŁKA RĘCZNA 

(zawody ogólnopolskie) 

 
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 
 

1.  Uczestnictwo 

- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni  w 2009 i  młodsi.  

- zespół liczy do 16 zawodników 
 
2.  Przepisy gry 

Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie określone                      

w regulaminie – zgodnie z przepisami ZPRP  
- należy grać na boisku o wymiarach długość od 32 do 40 m i szerokość od 16 do 20 m.  
- na boisku może znajdować się łącznie z bramkarzem 7 zawodników. 

- piłka: zaleca się granie piłkami nr 1, ale dopuszczalne są dla chłopców również piłki nr 2 tj. dla 

dziewcząt obwód piłki 50-52 cm, a dla chłopców 54-56 cm.  
- czas gry: 2 x 12 minut z 5 min przerwą 

- jeżeli mecz zakończy się remisem, o wyniku meczu decydują rzuty karne ( każda drużyna wykonuje 

po 3 rzuty karne wykonywane przez innych zawodników, jeżeli nie przyniosą one rozstrzygnięcia, drużyny 

wykonują po jednym karnym, aż do wyłonienia zwycięzcy )  
- dowolny system ustawienia obrony podczas całego meczu.  
- zmieniony jest przepis dotyczący zmian; zmiany zawodników możliwe są w dowolnym momencie 

meczu, a nie tylko wtedy, gdy drużyna zmieniająca zawodnika jest w posiadaniu piłki  
- obowiązuje kategoryczny zakaz używania środków klejących piłkę.  
- czas wykluczenia zawodnika 1 min.  
- drużyna ma prawo wziąć 1-minutowy czas w każdej połowie meczu. 
 

3.  Punktacja 

 

I. Za wyniki osiągnięte w poszczególnych zawodach przyznaje się: 

1. 3 pkt. – za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry 

2. 2 pkt. – za zwycięstwo po rzutach karnych 

3. 1 pkt.  – za porażkę w rzutach karnych, 

4. 0 pkt. – za porażkę w regulaminowym czasie gry     
1) większa liczba zdobytych punktów;  
2) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:  a) większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanym            drużynami; 
b) większa dodatnia różnica bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi drużynami;  
c) większa liczba zdobytych bramek w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami;  
d) większa dodatnia (mniejsza ujemna) różnica bramek ze wszystkich zawodów;  
e) większa liczba zdobytych bramek we wszystkich zawodach;  
g) losowanie. 

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 



 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 

UNIHOKEJ 

(zawody ogólnopolskie) 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa są zobowiązane zarejestrować się przez system rejestracji 

szkół www.srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

I. Uczestnictwo: 

- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2009 r. i młodsi, 

- zawody rozgrywane są oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców, 

- zespół składa się maksymalnie 9 zawodniczek/zawodników. W zawodach ogólnopolskich dopuszcza się 

max. 12 zawodników/zawodniczek. 

 

II. Przepisy gry: 

Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nieokreślone w regulaminie 

– zgodnie z przepisami PZU.  

-       3 zawodników na boisku + bramkarz, 

-      Czas gry 3 tercje x 5-6 minut + 2 minuty przerwy (zgodnie z ustaleniami organizatora). 

-      Bramki 160 cm x 115 cm (dopuszcza się bramki klubowe 140 cm x 105 cm). 

-      Pole bramkowe: szerokość 5 m, długość 4 m. 

-      Pole przedbramkowe: szerokość 2,5 m, długość 1 m (linia bramkowa znajduje się 2,5 od linii końcowej 

boiska). 

- Boisko o wymiarach: 24m x 12m. Dopuszcza się boisko o mniejszych wymiarach 22m x 11m i 20m x 

10m, w zależności od wielkości hali sportowej organizatora).  

 

III. Punktacja: 

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje - 3 punkty, za remis - 1 punkt, za przegraną - 0 punktów. 

O kolejności miejsc decyduje: 

a)     większa liczba zdobytych punktów, 

b)     gdy dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: 

1. wynik bezpośredniego spotkania lub mała tabela - między zainteresowanymi zespołami (większa liczba 

zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami), 

2. lepsza różnica bramek - większa, dodatnia różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami                       

w spotkaniach tych drużyn,  

3.      większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju, 

c)     jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między 

zainteresowanymi drużynami. 

 

1/Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

2/Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną.  

3/Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż            

1 października roku szkolnego 2021/2022 lub za zgodą organizatora. 

4/Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.  

5/Zgodę należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  

6/Zgoda pozostaje w szkole.  

7/Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19 
 

http://www.srs.szs.pl/


 

 

TRÓJBÓJ   LEKKOATLETYCZNY 

(zawody ogólnopolskie) 

 
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

 

I. Uczestnictwo: 

W zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych, oddzielnie dziewcząt i chłopców. Reprezentacja 

składa się z 5 dziewcząt lub 5 chłopców. Zawody przeznaczone dla rocznika 2011  i młodszych.  

 

II. Program zawodów: 

• bieg na 60 m, 

• skok w dal (ze strefy), 

• rzut piłeczką palantową (80 g). 

 

III. Sposób przeprowadzenia zawodów: 

Kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna.  

 

Bieg 60 m 

- bieg będzie rozgrywany w seriach na czas.  

- zawodnicy startują z bloków i powinni biec po przydzielonym im torze od startu do mety. 

- zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu w następnych 

konkurencjach. 

 

Skok w dal 

- strefa jest częścią rozbiegu, posypana kredą. 

- szerokość strefy równa się szerokości rozbiegu, a długość wynosi 100 cm. 

- końcem strefy powinna być belka z plasteliną. W skład strefy nie wchodzi plastelina. 

- każdy zawodnik ma prawo do 3 prób. 

- pomiaru dokonujemy od najbliższego śladu zostawionego przez czubek buta w strefie. 

- jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy. 

- pozostałe przepisy jak w skoku w dal. 

 

Rzut piłką palantową 

- rzuty wykonuje się w dowolny sposób prawą lub lewą ręką, z miejsca lub rozbiegu.  

- każdy startujący zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie trzy rzuty               

w konkursie następujące po sobie.  

- odległość uzyskaną przez zawodnika ocenia sędzia z dokładnością do 0,5 m.  

- liczy się najlepszy rezultat.  

- pomiaru dokonuje się w linii prostopadłej do osi rzutu na niekorzyść zawodnika. 

 

 

IV. Punktacja: 

- wyniki przelicza się na punkty według tabel czwórbojowych.  

- suma osiągniętych punktów za trzy konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika.  

- na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 4 najlepszych zawodników (z 5 startujących).  

- przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III o wyższej lokacie 

decyduje wynik w trójboju najlepszego zawodnika, a jeżeli to nie wyłoni I – III miejsca to kolejno wyniki 

kolejnych zawodników. 

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 



 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 
 

CZWÓRBÓJ  LEKKOATLETYCZNY 

(zawody ogólnopolskie) 
  
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół 

srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 
 
1. Uczestnictwo  
- w zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych oddzielnie dziewcząt i chłopców,  
- reprezentacja składa się z 6 uczniów/uczennic urodzonych w 2009 i młodszych. 
 

2. Program zawodów  
- bieg 60 m,  
- rzut piłką palantową (do 150 g),  
- skok (dla całego zespołu) w dal ze strefy lub wzwyż ,  
- bieg: dla dziewcząt 600 m,  
dla chłopców 1000 m, 
 

3. Sposób przeprowadzenia zawodów  
- kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna z tym, że bieg długi musi być rozgrywany jako 

ostatnia konkurencja.  
- zawodnik, który celowo nie przystąpi do jednej z konkurencji zostaje zdyskwalifikowany. 
 

Bieg 60 m  
- bieg będzie rozgrywany w seriach na czas.  
- zawodnicy startują z bloków i powinni biec po przydzielonym im torze od startu do mety.  
- zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu                       

w następnych konkurencjach. 
 
Skok w dal  
- strefa jest częścią rozbiegu, posypana kredą.  
- szerokość strefy równa się szerokości rozbiegu, a długość wynosi 100 cm.  
- końcem strefy powinna być belka z plasteliną. W skład strefy nie wchodzi plastelina.  
- każdy zawodnik ma prawo do 3 prób.  
- pomiaru dokonujemy od najbliższego śladu zostawionego przez czubek buta  w strefie.  
- jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy.  
- pozostałe przepisy jak w skoku w dal. 
 
Skok wzwyż  
- pierwsza wysokość ustalana jest bezpośrednio przed konkursem, przy czym w zawodach 

obowiązują następujące wysokości:  
dla dziewcząt – do 140 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm  

dla chłopców – do 160 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm 

- przekroczenie płaszczyzny skoku (na zewnątrz stojaków), bez strącenia poprzeczki nie powoduje 

zaliczenia próby jako nieudanej. W przypadku strącenia poprzeczki przy schodzeniu ze skoczni, po 



 

prawidłowo wykonanym skoku, nie należy próby zaliczać jako nieważnej, lecz poinformować (ostrzec) 

zawodnika, że w przypadku powtórzenia się takiej sytuacji skok uznany zostanie za “nieważny”. 
 
Rzut piłką palantową  
- rzuty wykonuje się w dowolny sposób prawą lub lewą ręką, z miejsca lub rozbiegu.  
- każdy startujący zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego,  a następnie trzy rzuty 

w konkursie następujące po sobie.  
- odległość uzyskaną przez zawodnika ocenia sędzia z dokładnością do 0,5 m.  
- liczy się najlepszy rezultat.  
- pomiaru dokonuje się w linii prostopadłej do osi rzutu na niekorzyść zawodnika. 
 

Bieg 600 m i 1000 m  
- biegi rozgrywane będą w seriach na czas. 
 
4. Punktacja  
- wyniki przelicza się na punkty według tabel czwórbojowych.  
- suma osiągniętych punktów za cztery konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika.  
- na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 5 najlepszych zawodników (z 6 startujących).   
- przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III o wyższej 

lokacie decyduje wynik w czwórboju najlepszego zawodnika, a jeżeli to nie wyłoni I-III miejsca to 

decydują wyniki kolejnych zawodników. 

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

 Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 
 

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 

(zawody ogólnopolskie) 
  
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół 

srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

 

1. Uczestnictwo: 

  
- w zawodach startują reprezentacje szkół oddzielnie dziewcząt i chłopców  
- reprezentacja składa się od 8 uczniów/uczennic, urodzonych w 2009 i młodszych.   
 

 

2. Program zawodów: 

  
Biegi sztafetowe na dystansach uzależnionych od ukształtowania terenu i innych czynników  
- dziewczęta 6 x 800 m  
- chłopcy 6 x 800 m 
 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 



 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 
 

DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 

(zawody ogólnopolskie) 

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

  

1. Uczestnictwo 

- w zawodach startują reprezentacje szkolne, oddzielnie dziewcząt i chłopców 

Zespół składa się z 4 uczennic/uczniów z roczników jak niżej. 

a. 4 uczennice/uczniów – grupa młodsza 2011 i młodsi 

b. 4 uczennice/uczniów – grupa starsza 2009-2010 

 

2. Program zawodów 

Biegi na dystansach: 

- dziewczęta rocznik 2011 i młodsze – biegi na dystansie 800 m 

- chłopcy rocznik 2011 i młodsi – biegi na dystansie 800 m 

- dziewczęta rocznik 2009-2010 – biegi na dystansie 1200 m 

- chłopcy rocznik 2009-2010 – biegi na dystansie 1200 m 

 

3. Sposób przeprowadzania zawodów 

Start wspólny w poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach po 4 zawodników; 

wyznaczeni przez nauczyciela liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy, wg ustaleń drużyn, za nimi. 

Zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatletycznych. 

 

4. Punktacja 

1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkt, 3 miejsce – 3 punkty, 4 miejsce – 4 punkty, 5 miejsce – 5 punktów 

itd. Miejsce na mecie zawodnika równa się ilości punktów jakie zdobywa zawodnik dla swojej drużyny. 

Wynik drużyny to suma punktów 4 zawodników. Drużyna, która zdobywa najmniej punktów zostaje 

zwycięzcą zawodów.  

Jeżeli drużyna liczy mniej osób to nie może wystartować w zawodach. 

Jeżeli jeden z zawodników drużyny nie ukończy biegu to otrzymuje punkty za ostatnie miejsce                            

w zawodach. 

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

 Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 
 

TENIS STOŁOWY DRUŻYNOWY  

(zawody ogólnopolskie) 

 
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 



 

  

I. Uczestnictwo 

1. W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców. 

2. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzonych  w 2009 i  młodsi. 

Zespół liczy: 

- 2 dziewczynki + 1 rezerwowa lub 2 chłopców + 1 rezerwowy, 

- obowiązuje ten sam skład przez cały turniej. 

 

II. Sposób przeprowadzenia zawodów 

Kolejność gier: 

I rzut   II rzut    III rzut 

A – X       A – Y 

                             Gra podwójna 

B – Y       B – X 

 

1. Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych gier. 

2. Gry rozgrywane są do trzech wygranych setów. Sety gra się do 11 pkt z zachowaniem min.                  

2-punktowej przewagi. 

3. Zawodnik rezerwowy może zagrać w grze podwójnej, a w następnej grze może być zawodnikiem 

podstawowym. 

4. W przypadku kontuzji gra zakończona jest przegraną a zawodnik rezerwowy od gry następnej jest 

zawodnikiem podstawowym. 

5. System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn. 

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 
 

BADMINTON DRUŻYNOWY 

(zawody ogólnopolskie) 
  
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół 

srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

 

1. Uczestnictwo:  
1. w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.  
2. drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzonych w 2009  i młodsi. Zespół liczy:  
- 2 dziewczynki + 1 zawodniczka rezerwowa,  
- 2 chłopców + zawodnik rezerwowy,  
- obowiązuje ten sam skład przez cały turniej. 

 

Sposób przeprowadzania zawodów:  

Kolejność gier:   

I rzut II rzut III rzut 

A – X  A – Y 

 Gra podwójna  

B – Y  B – X 
 



 

1. Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych gier. 

2. Gry rozgrywane są do dwóch - trzech wygranych setów. Sety gra się do 11 pkt (bez prawa podwyższania) 

3. Zawodnik rezerwowy może zagrać w grze podwójnej, a w następnej grze może być zawodnikiem 

podstawowym. 

4. W przypadku kontuzji gra zakończona jest przegraną a zawodnik rezerwowy od gry następnej jest 

zawodnikiem podstawowym. 

5. System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn. 
 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 

SZACHY 

(zawody ogólnopolskie) 

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

 

I. Uczestnictwo 

1. drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w  2009 i  młodsi. 

2. drużyna składa się z 4 osób: 

- I szachownica   - chłopiec lub dziewczyna 

- II szachownica  - chłopiec lub dziewczyna 

- III szachownica  - chłopiec lub dziewczyna 

- IV szachownica  - dziewczyna, 

 

3. skład drużyny obowiązuje przez cały turniej. 

4. w zawodach obowiązują przepisy FIDE i PZSzach. 

5. do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia główny, którego decyzje są 

ostateczne. 

6. zaleca się wprowadzenie na każdym etapie rozgrywek kojarzenia komputerowego systemem 

ChessArbiter. 

 

II. Program zawodów 

1. zaleca się prowadzenie zawodów systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7-9 rund            

(w przypadku rozgrywek wojewódzkich) 

2. tempo gry, w przypadku posiadania zegarów elektronicznych 15 min. na partię dla zawodnika.   

W przypadku nie posiadania zegarów elektronicznych 10-20 min. na partię dla zawodnika                        

w rozgrywkach wojewódzkich. 

  

III. Punktacja 

- Kolejność miejsc w zawodach będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych dużych punktów (tzw. 

meczowych):  wygranie meczu - 2 p., remis – 1 p., przegrana - 0 p. a przy ich równości decydują kolejno: 

- suma punktów małych zdobytych na wszystkich szachownicach (wygrana 1p., remis 0,5p., przegrana - 0p.), 

- wartościowanie pełne Buchholza, 

- wynik bezpośredniego spotkania, 

- lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach.  



 

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 
 

PŁYWANIE 

(zawody ogólnopolskie) 
 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

 

I. Uczestnictwo: 

W zawodach startują uczniowie jednej szkoły urodzeni w latach 2009 i młodsi. 

 

II. Program zawodów: 

- sztafeta 6 x 25 m stylem dowolnym dziewcząt 

- sztafeta 6 x 25 m stylem dowolnym chłopców 

Podczas zawodów w pływaniu sztafetowym odbędą się również zawody indywidualne:     25 metrów stylem 

motylkowym, grzbietowym, klasycznym i dowolnym. Każdy uczestnik może startować w sztafecie i tylko 

w 1 stylu indywidualnie.  

Po płytkiej stronie basenu obowiązuje start z wody z odbicia od ściany (nie wolno skakać do wody). 

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 

 
 

BIEGI PRZEŁAJOWE INDYWIDUALNE 
  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.  

  

Uczestnictwo   

W zawodach finałowych startuje po 5 zawodników(czek) wyłonionych w eliminacjach powiatowych na 

poszczególnych dystansach urodzonych w 2009 i 2010 i młodsi. 

W Mistrzostwach Powiatu będzie punktować do współzawodnictwa szkół do 5 zawodników(czek)    z danej 

szkoły. 

 

Dodatkowo powiat, którego zawodnik/zawodniczka zajęli w poprzednim roku szkolnym miejsca od I – IV 

otrzyma tzw. „dziką kartę”. 

Rocznik 2009-2010   

- dziewczęta – 1200 m,   



 

- chłopcy – 1200 m,   

Rocznik 2011  i młodsi  

- dziewczęta – 800 m,   

- chłopcy – 800 m  

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół  srs.szs.pl  

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 

 

HALOWA PIŁKA NOŻNA 
  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.  

  

I. Uczestnictwo 

Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2009 i  młodsi.  

Zawody odbywają się osobno dla chłopców i dziewcząt. W skład wchodzą uczniowie tylko jednej szkoły. 

W zawodach biorą udział 10 – osobowe zespoły, 4 zawodników     w polu + bramkarz oraz do 5 zawodników 

rezerwowych.  

  

II. Program zawodów   

1. Pole gry   

- boisko o wymiarach do gry w piłkę ręczną,   

- pole karne jest zarazem polem bramkowym (linia ciągła 6 metrów), - bramki o rozmiarach   2m x 

3m,   

- punkt rzutu karnego to linie 6 metra od środka linii bramkowej,   

- drugi punkt rzutu karnego to punkt w odległości 10m od środka linii bramkowej w równej odległości 

od obu słupków bramkowych,   

2. Piłka   

Zawody rozgrywane będą specjalnymi piłkami do gry na hali Nr 4(nisko kozłujące)  

3. Ilość zawodników   

- drużyna składa się z 5 zawodników, w tym bramkarz oraz 6 zawodników rezerwowych,  - wymiana 

zawodników:   

a) liczba zmian podczas meczu jest nieograniczona .Zawodnik który został zmieniony może powrócić 

na boisko jako zmiennik innego zawodnika,   

b) zmiana zawodników następuje zarówno kiedy piłka jest w grze jak i poza grą z zachowaniem 

następujących warunków:   

- zawodnik opuszczający boisko musi przekroczyć linię boczną w obrębie strefy zmian jego drużyny,   

- zawodnik wchodzący na boisko musi uczynić to również w strefie zmian, ale nie wcześniej niż 

zawodnik schodzący przekraczający całkowicie linię boczną, - bramkarz może zamienić się miejscami          

z zawodnikiem pola.   

c) jeżeli podczas przeprowadzenia zmiany, zawodnik rezerwowy wejdzie na pole gry zanim zawodnik 

schodzący je opuści:   

- gra winna być przerwana,   



 

- zawodnik schodzący powinien opuścić boisko ,   

- zawodnik wchodzący zostaje napomniany (żółta kartka-kara 2min) i nakazuje mu się opuszczenie 

boiska , w jego miejsce nie może pojawić się żaden inny zawodnik ,przed upływem czasu określającego 

długość kary (chyba, że jego zespół straci bramkę )   

- grę wznawia się rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca gdzie była 

piłka w chwili przerwania gry. Jeżeli miało to miejsce w polu karnym, rzut wolny pośredni należy wykonać 

z linii pola karnego najbliżej miejsca położenia piłki w chwili przerwania gry.   

- w chwili rozpoczęcia gry, każda drużyna musi liczyć pięciu zawodników   

- jeżeli w przypadku wykluczeń zawodników (włączając bramkarza), któraś z drużyn liczy mniej niż 

3 zawodników grę należy zakończyć.  

4. Ubiór zawodników:   

- bluza lub koszulka, spodenki, skarpety, ochraniacze na piszczele ,obuwie treningowe lub 

gimnastyczne płócienne lub z miękkiej skóry z podeszwą z gumy lub innego podobnego materiału, - 

numery muszą się znajdować na tylnej stronie koszulek,   

- ochraniacze muszą być całkowicie zakryte przez skarpety (getry),   

- bramkarze mogą nosić długie spodnie, ich ubiór musi różnić się kolorystycznie od ubioru innych 

zawodników,   

- jeżeli zawodnik z pola zastępuje bramkarza, koszulka bramkarska którą założy musi mieć na 

plecach jego własny numer.  

5. Czas trwania gry:   

1) Gra składa się z dwóch równych części po 10 min ( z tolerancją do minus 2 min)   

2) Drużyny maja prawo do jednego 1-minutowego czasu dla drużyny podczas każdej połowy meczu   

z zastosowaniem następujących zasad:   

- trenerzy zgłaszają prośby o czas dla drużyny trwający 1min.   

- czas dla drużyny może byś udzielony w każdej chwili z zastrzeżeniem, że drużyna ubiegająca się    

o niego jest w posiadaniu piłki.   

- kiedy czas dla drużyny jest przyznany, zawodnicy muszą pozostać w polu gry. Instrukcje trenera 

mogą byś przekazywane przy linii bocznej na wysokości ławek rezerwowych.  

6. Piłka w grze i poza grą:   

1) piłka jest poza grą gdy:   

- całym obwodem przekroczy linię bramkową lub linię boczną, zarówno na ziemi (podłożu) jak i w 

powietrzu, - gra została przerwana przez sędziego,  - uderzy w sufit,  2) piłka w grze jest w pozostałym 

czasie włączając sytuację, gdy:   

- odbija się od słupka bramkowego ,poprzeczki i pozostanie na polu gry,   

- odbija się od sędziego, który znajduje się na polu gry Kiedy mecz rozgrywany jest na hali, a piłka 

przypadkowo uderzy w sufit, gdy wznawia się rzutem z autu przyznanym drużynie przeciwnej dla 

zawodnika, który jako ostatni dotknął piłki.  

7. Zdobycie bramki   

Bramka jest zdobyta, gdy piłka całym swym obwodem przekroczy linię bramkową pomiędzy słupkami 

bramkowymi i poprzeczką, zakładając, że zawodnik drużyny ,która zdobyła bramkę nie rzucił, nie niósł 

lub celowo nie zagrał piłki ręką lub ramieniem (dotyczy również bramkarza) i nie naruszył wcześniej             

w jakikolwiek sposób przepisów gry.  

8. Gra - niedozwolone i niesportowe zachowanie   

1) Rzut wolny bezpośredni przyznaje się drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik:   

- kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika,   

- podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi,   

- skacze na przeciwnika,   



 

- atakuje (nawet barkiem) przeciwnika,  - uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika,   

- popycha przeciwnika,   

- przytrzymuje przeciwnika,   

- pluje na przeciwnika,   

- za pomocą wślizgu atakuje piłkę będącą w posiadaniu (lub usiłującego ją zgrać) przeciwnika 

(oprócz bramkarza we własnym polu karnym)   

2) Rzut wolny wykonuje się z miejsca przewinienia, chyba, że rzut wolny został przyznany zespołowi 

broniącemu się we własnym polu karnym, wtedy rzut karny może być wykonany z dowolnego miejsca pola 

karnego. Powyższe przewinienia (faule) są akumulowane.  

3) Rzut karny przyznaje się gdy zawodnik popełnia przewinienie w jego polu karnym, niezależnie od 

położenia piłki, zakładając, że w momencie przewinienia piłka była   w grze.   

4) Rzut wolny pośredni przyznawany jest drużynie przeciwnej, gdy:   

a) - bramkarz po uwolnieniu piłki ze swego posiadania otrzymuje, że z powrotem od współpartnera, 

jeżeli wcześniej nie przekroczyła ona linii środkowej lub nie została zgrana lub dotknięta przez 

przeciwnika, - dotyka lub zagrywa piłkę rękami po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez współpartnera, 

- dotyka lub zagrywa piłkę rękoma po otrzymaniu jej bezpośrednio       z rzutu z autu wykonywanego przez 

współpartnera - dotyka lub prowadzi piłkę rękami albo nogą ,na swojej połowie boiska, dłużej niż 4sek   

b) zawodnik zdaniem sędziego :   

- gra w sposób niebezpieczny,   

- celowo przeszkadza przeciwnikowi w poruszaniu się (bez zamiaru zagrania piłki),   

- przeszkadza bramkarzowi w uwolnieniu piłki z rąk   

5) Rzut wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia. Jeżeli było to w polu karnym, rzut wolny 

pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca, gdzie nastąpiło przewinienie.  

  

9. Sankcje dyscyplinarne   

Żółte i czerwone kartki mogą być pokazane tylko zawodnikowi i zawodnikom rezerwowym,   

a) zawodnik karany jest napomniany żółtą kartką jeżeli:   

  -        jest winny niesportowego zachowania,   

- słownie lub czynnie demonstruje niezadowolenie,   

- uporczywie narusza przepisy gry,   

- opóźnia wznowienie gry,   

- nie zachowuje wymaganej odległości przy wznawianiu gry rzutem różnym lub rzutem wolnym, 

rzutem z autu, rzutem od bramki,   

- wchodzi lub wraca na boisko bez zgody sędziego lub narusza procedury zmian   

- rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego,   

b) zawodnik karany jest wykluczeniem i czerwoną kartką, jeżeli:   

- popełnia poważny, rażący faul,   

- zachowuje się gwałtownie agresywnie,  

- - pluje na przeciwnika lub inne osoby,   

- zachowuje się wybitnie niesportowo,   

- używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka,   

- pozbawia drużyny przeciwnej bramki lub oczywistej szansy na jej zdobycie rozmyślnie zagrywając 

piłkę ręką,   

- pozbawia oczywistej szansy zdobycie bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki 

tego zawodnika popełniając przewinienie karne rzutem wolnym lub rzutem karnym,   

- otrzymuje drugie napomnienie w tym samym meczu.   



 

        Zawodnik napomniany żółtą kartką, zostaje ukarany karą 2 min i nie może powrócić do gry przed 

upływem tego czasu. Zawodnik rezerwowy może wejść do gry po upływie 2 min od wykluczenia 

współpartnera o ile wcześniej jego drużyna nie straciła bramki i o ile otrzymała za to zgodę sędziego. 

Zawodnik ukarany czerwoną kartką ,nie może wrócić do gry w tym samym meczu ani zajmować miejsca 

na ławce rezerwowych ani przebywać w sąsiedztwie pola gry. Zawodnik rezerwowy może wejść do gry 

dopiero po upływie 5min od wykluczenia współpartnera, bez względu na to czy jego drużyna straciła czy 

też nie straciła bramki o ile otrzymał zgody sędziego.  W przypadku:    

- jeżeli 5 zawodników gra przeciwko 4 i zespół grający większą liczbą zawodników zdobywa bramkę, 

to drużyna grająca 4 zawodników może uzupełnić skład,   

- jeżeli obie drużyny mają po 4 zawodników i pada bramka , to drużyny pozostają z tą sama liczbą 

zawodników,   

- jeżeli 5 zawodników gra przeciwko 3 lub 4 przeciwko 3 i zespół grający z większą liczbą 

zawodników zdobywa bramkę, to drużyna grająca 3 zawodnikami może uzupełnić skład tylko o jednego 

zawodnika,   

- - jeżeli obie drużyny mają po 3 zawodników i pada bramka, to drużyny pozostają z tą samą liczbą 

zawodników,   

- jeżeli drużyna grająca w osłabieniu strzela bramkę ,kontynuuje grę z tą samą liczbą zawodników.       

Zawodnik może podać piłkę do swojego bramkarza głową, klatką piersiową czy kolanem itp., pod 

warunkiem, że piłka przekroczyła linię środkową boiska lub dotknęła jej przeciwnika.  

10. Rzut karny   

Rzut karny przyznaje się przeciwko drużynie, która w obrębie własnego pola karnego, w czasie ,gdy piłka 

jest w grze popełni przewinienie karane rzutem wolnym bezpośrednim.   

11. Rzut z autu   

Jest to sposób wznowienia gry .Z rzutu z autu nie można bezpośrednio zdobyć bramki. Rzut z autu 

przyznaje się ,gdy piłka całym obwodem przekroczy linię boczną boiska po ziemi lub w powietrzu albo 

uderzy w sufit z ,miejsca ,w którym opuściła boisko, przeciwnikom tego zawodnika, który ostatni dotknął 

piłki. Podczas wykonywania rzutu z autu w momencie kopnięcia piłki wykonawca musi część jednej stopy 

mieć na linii bocznej lub na zewnątrz linii bocznej. Zawodnik drużyny przeciwnej musi znajdować się 

przynajmniej 5 m od miejsca wykonywania rzutu. Wykonanie:   

- wykonawca rzutu musi wykonać w czasie nie dłuższym niż 4 sek. od chwili wejścia w posiadanie 

piłki,   

- wykonawca nie może ponownie zagrać piłki zanim nie zostanie ona dotknięta przez innego 

zawodnika,   

- piłka jest w grze, gdy zostanie kopnięta lub dotknięta i porusza się.  

Naruszenie:   

Rzut wolny pośredni przyznaje się drużynie przeciwnej, gdy:   

- wykonawca rzutu zagrywa piłkę ponownie zanim została zagrana przez innego zawodnika .Rzut 

wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia. Jeżeli wystąpiło to w obrębie pola karnego, rzut 

wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia. Rzut z autu powtarza 

zawodnik drużyny przeciwnej, gdy:   

- zostanie wykonany nieprawidłowo,   

- zostanie wykonany z innego miejsca niż tego, gdzie piłka przekroczyła linię boczną,   

- nie jest wykonany w ciągu 4 sek. od chwili wejścia w posiadanie piłki,   

- nastąpi jakiekolwiek inne naruszenie przepisów.  

12. Rzut od bramki   

Rzut od bramki jest sposobem wznowienia gry. Bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z rzutu od 

bramki . Rzut od bramki przyznaje się gdy :   



 

- piłka całym swym obwodem, dotknięta ostatnio przez zawodnika drużyny atakującej, przekroczy 

linię bramkową zarówno po ziemi jak i w powietrzu.  Wykonanie:   

- piłka zostaje wyrzucona przez bramkarza z dowolnego miejsca własnego pola karnego - zawodnicy 

drużyny przeciwnej pozostają poza polem karnym, aż do momentu wprowadzenia piłki do gry,   

- bramkarz nie może zagrać piłki ponownie ,zanim nie zostanie ona dotknięta przez przeciwnika albo 

nie przekroczy linii środkowej,   

- piłka jest w grze ,gdy zostanie wyrzucona bezpośrednio za pole karne.  Naruszenie:  Jeżeli piłka 

nie jest bezpośrednio wyrzucona poza pole karne:   

- rzut od bramki należy powtórzyć. Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry bramkarz dotknie piłki 

ponownie zanim nie zostanie ona dotknięta przez przeciwnika albo nie przekroczy linii środkowej,  - 

drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni z miejsca przewinienia, jeżeli nastąpiło ono w 

obrębie pola karnego to rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca 

przewinienia. Jeżeli bramkarz nie wykona rzutu od bramki, w ciągu czterech sekund od momentu wejścia 

w posiadanie piłki.   

- drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni z linii pola karnego najbliżej miejsca 

przeciwnika.  

  

III. Punktacja   

Za zwycięstwo – 3 pkt., remis – 1 pkt., przegrana – 0 pkt..   

O kolejności miejsc decydują kolejno:   

1. Większa liczba zdobytych punktów.   

2. Jeżeli dwa lub więcej zespołów uzyska tę samą liczbę punktów, stosujemy tzw. małą tabelę:   

a) większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami  

(bezpośredni mecz/mecze),   

b) lepszy stosunek bramek zdobytych do straconych w spotkaniach tych drużyn,   

c) lepsza różnica bramek w całym turnieju,   

d) większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju. Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą 

rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi drużynami.  

  

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 

 

GRY I ZABAWY  
  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.  

  

I. Uczestnictwo   

Szkołę reprezentuje jeden zespół dziewcząt oraz jeden zespół chłopców. Zespół składa się z 8 zawodniczek 

/ów/ i 1 rezerwowy urodzonych w 2011 roku i młodsi  

 



 

II. Sposób przeprowadzania zawodów  Organizator obowiązkowo, przy rozpoczęciu zawodów 

ujmuje w programie akcent olimpijski np. wniesienie flagi olimpijskiej, odczytanie apelu olimpijskiego, 

zapalenie znicza olimpijskiego, zaproszenie na zawody olimpijczyka itp. Zespół wykonuje 8 następujących 

konkurencji: 

III.  

1 Slalom - prowadzenie piłeczki tenisowej kijem hokejowym  Pomoce - kije hokejowe, piłki tenisowe, 

chorągiewki - stojaki.   

Ustawienie - w rzędach w odległości 5 m od linii startu ustawiamy 4-5 chorągiewek  w odległości 2 m 

jedna od drugiej. Przebieg - na sygnał pierwsi z każdego zespołu starują, prowadząc slalomem piłkę 

tenisową za pomocą kija hokejowego do półmetka i z powrotem, przekazując piłeczkę następnemu. Każdy 

zespół posiada 2 kije hokejowe.   

Ocena - zwycięża zespół, który dokładniej i szybciej ukończył wyścig.   

Uwagi - przewróconą chorągiewkę należy postawić.   

2 Wyścig z kozłowaniem piłki   

Pomoce - mini piłki ręczne, chorągiewki-stojaki.   

Ustawienie - w rzędach w odległości 4 m od linii startu pierwsza chorągiewka; następne co 2 m. Przebieg 

- na sygnał pierwsi startują, cały czas kozłując piłkę slalomem jedną ręką miedzy chorągiewkami, obiegają 

z kozłowaniem ostatnią chorągiewkę, z powrotem to samo, piłkę nie podają lecz przekazują następnemu w 

rzędzie, ten startuje w momencie dotknięcia piłki. Przewróconą chorągiewkę podnosi startujący.   

Ocena - zwycięża zespół, który dokładniej i szybciej ukończy wyścig.   

3 Skoki z piłką siatkową między kolanami   

Pomoce - piłki siatkowe, piłki lekarskie lub chorągiewki.   

Ustawienie - w rzędach w odległości 10-15 m od linii startu jest ustawiona piłka lekarska lub chorągiewka. 

Przebieg - na sygnał pierwsi startują skokami trzymając piłkę siatkową między kolanami, po obiegnięciu 

półmetka, powrót biegiem trzymając piłkę. Zawodnik uruchamia następnego przekazując mu piłkę.   

Ocena - zwycięża ten zespół, który szybciej i dokładniej wykona konkurencję. Po wypadnięciu piłki 

zawodnik wraca do miejsca, w którym piłka wypadła i dalej kontynuuje skoki. 

4 Przenoszenie piłki lekarskiej (1 kg)   

Pomoce - piłki lekarskie, chorągiewki-stojaki.   

Ustawienie - w rzędach przodem do kierunku biegu. Każdy zespół otrzymuje jedną piłkę lekarską. 

Przebieg - na sygnał pierwsi z każdego zespołu podnoszą z podłoża piłkę i jak najszybciej zanoszą ją na 

półmetek w odległości 10-12 m od linii startu, obiegają stojak-chorągiewkę, a drogę powrotną pokonują 

biegiem (bez piłki). Następny startuje w chwili dotknięcia go dłonią przez zawodnika poprzedzającego, 

biegnie po piłkę i kładzie ją na linii startu. Trzeci zanosi, czwarty przynosi itd.  Ocena - zwycięża zespół, 

który dokładniej i pierwszy ukończy wyścig.   

5 Wyścig skokami zajęczymi   

Pomoce - płotki lekkoatletyczne, materace, chorągiewki-stojaki.   

Ustawienie - w rzędach, w odległości 7 m od linii startu ustawiony płotek, następnie w odległości 6 m od 

płotka kładziemy materac, a za materacem w odległości 2 m chorągiewkę. Przebieg - na sygnał pierwsi 

startują z przysiadu podpartego skokami zajęczymi, następnie przechodzą na czworakach pod płotkiem, 

dalej biegną, wykonują przewrót w przód na wprost na materacu (nie po przekątnej) obiegają chorągiewkę 

i wracają biegiem. Następnego zawodnika uruchamia się przez dotknięcie dłonią na linii startu.   

Ocena - zwycięża ten zespół, który dokładniej i najszybciej wykonał konkurencję.   

6 Wyścig z przeplotem przez szarfę i przewrotem w przód   

Pomoce - szarfy, materace, piłki lekarskie lub chorągiewki.   

Ustawienie - w rzędach, w odległości 5 m od linii startu leży szarfa, w odległości następnych 5 m materac 

i następnych 5 m znajduje się piłka lekarska lub chorągiewka.   



 

Przebieg - na sygnał pierwsi startują- biegną do szarfy, przeplatają szarfę od góry do dołu, biegną dalej, 

wykonują przewrót w przód na materacu, biegną, obiegają półmetek i wracają biegiem. Następny startuje 

w chwili dotknięcia go dłonią przez zawodnika poprzedzającego.   

Ocena - zwycięża zespół, który dokładniej i pierwszy ukończy wyścig.   

7 Wyścig z przeskokiem przez płotek   

Pomoce - płotki lekkoatletyczne, chorągiewki.   

Ustawienie - w rzędach, w odległości 6-7 m od linii startu ustawiony przewrócony płotek, w odległości      

5 m od płotka ustawiona chorągiewka na półmetku.   

Przebieg - na sygnał pierwsi startują biegnąc, w dowolny sposób przeskakują przez płotek, dobiegają do 

półmetka, obiegają chorągiewkę i wracają biegiem. W drodze powrotnej zawodnicy przechodzą pod 

płotkiem. Uruchamiają następnego przez dotknięcie dłonią.   

Ocena - zwycięża ten zespół, który wykona najszybciej próbę.   

8 Skoki obunóż z miejsca /skoki dodawane  Pomoce - kreda, taśma miernicza.  

Przebieg - z linii startu pierwszy zawodnik wykonuje skok w dal obunóż z miejsca, sędzia zaznacza kredą 

miejsce lądowania, z tej linii wykonuje skok następny zawodnik itd.   

Ocena - zwycięża zespół, którego suma długości skoków jest największa. Pomiaru dokonuje się od linii 

startu do miejsca lądowania ostatniego zawodnika zespołu.   

9. Punktacja   

O kolejności decyduje suma rezultatów uzyskanych we wszystkich 8 konkurencjach Do finału awansują 

dwa najlepsze zespoły z każdego półfinału w kat. dziewcząt i chłopców. Przy równej ilości punktów               

w punktacji generalnej o kolejności miejsc decyduje:   

a) większa ilość miejsc pierwszych w danej konkurencji,   

b) w przypadku równych ilości miejsc pierwszych decyduje większa ilość miejsc drugich, trzecich itd.  

3. Uwagi:   

Zawody Gry i zabawy mają na celu sprawianie dużej radości najmłodszym i są jednymi z pierwszych 

zawodów dlatego tak ważne jest sędziowanie na tychże zawodach i atmosfera w jakiej przebiegają. 

Dopuszczalne są drobne błędy i niedokładności przy wykonywaniu konkurencji, dopiero ominięcie całych 

elementów lub inne błędy (wymienione w uwagach przy każdej konkurencji) czy np. celowe szybsze starty 

powinny skutkować przesunięciem zespołu na dalsze miejsce niż wynikające z kolejności na mecie.   

  

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 

 

DWA OGNIE  
  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.  

  

Uczestnictwo   

Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2011 i  młodsi. 



 

Zespół składa się 10 zawodniczek/ków/, tj. 8 dziewcząt lub 8 chłopców na boisku wraz z wytypowaną 

„matką" plus 2 rezerwowych. W skład drużyny wchodzą uczniowie tylko jednej szkoły i tylko jedna 

drużyna. Rok urodzenia obowiązuje w danym roku szkolnym. Będzie podany w osobnym komunikacie.   

  

Sposób przeprowadzenia zawodów  

- czas gry: 2 x 10 min ( lub w zależności od większej ilości drużyn 2 x 7,5 min),   

- zawody rozgrywa się piłką siatkową nr 4 (obowiązkowo),   

- boisko do gry w piłkę siatkową 18m x 9m lub równy, o dowolnej nawierzchni teren z oznaczonym 

prostokątem o wymiarach jw. przedzielony pośrodku na dwie równe części linią,   

- przed grą należy przeprowadzić losowanie piłki, - zawodnicy mogą być zmieniani dowolną ilość 

razy. „Matkę” może zastąpić zawodnik z pola gry lub zawodnik rezerwowy. Zawodnika z pola zastępuje 

zawodnik rezerwowy lub „matka”, która przestała pełnić swą funkcji. „Matkę” można jedynie zmienić w 

przerwie spotkania.  

  

Przebieg gry   

Dzieci ustawiają się w rozsypce na swojej części boiska, a ich „matki" stoją za plecami przeciwnej drużyny. 

Grę rozpoczyna „matka” zespołu, który wylosował piłkę, podając ją trzykrotnie między „matką"                        

i „dziećmi" ponad głowami przeciwników /bez przechwytu przez przeciwnika/. Po takim wstępie 

posiadający piłkę zawodnik stara się wycelować i uderzyć nią bezpośrednio „z powietrza" któregoś                 

z uciekających rywali. Gdy to się uda drużyna zdobywa 1 punkt, „skuty" zawodnik nie schodzi z boiska,      

a sędzia zapisuje wówczas 1 punkt na konto przeciwnej drużyny. Punkt zalicza się wówczas, jeżeli piłka 

odbije się o zawodnika i upadnie na ziemię. Drużyna „skutego” zawodnika przejmuje piłkę i już bez 

obowiązkowych górnych podań próbuje się odegrać.   

- Jeżeli zawodnik po odbiciu się od niego piłki zastosuje dochwyt bądź inny zawodnik z tej drużyny 

chwyci piłkę i nie upadnie ona na podłoże punktu nie zalicza się.   

- Przechwyconą piłkę zawodnik musi rzucać w zawodników strony przeciwnej, a nie możne oddać 

innemu zawodnikowi ze swojej drużyny.   

- Zawodnik może podbiec z piłką do linii środkowej nie przekraczając jej. W razie nadepnięcia linii 

środkowej piłkę przekazuje się przeciwnikowi.   

- Uczestnicy zawodów bronią się przed „skuciem" uciekając w obrębie własnego boiska, stosując 

uniki, podskoki, przysiady lub starając się chwycić zmierzającą w ich kierunku piłkę.   

- Jeżeli zawodnik ucieknie przed zbiciem za linię boczną ( przekroczy linię obiema stopami) lub 

końcową jest to błąd – „skucie” zalicza się, a piłkę przejmuje drużyna tracąca punkt.   

- Zdobywanie punktów, czyli rzucanie piłką w zawodnika, przysługuje zarówno zawodnikom jak         

i „matce”.   

- Piłka odbita od podłoża lub np. ściany czy drabinki a następnie od zawodnika przeciwnej drużyny 

nie „kuje".   

- Jeżeli podczas gry piłka wypadnie za którąkolwiek linię własnej części boiska należy ją wówczas 

oddać przeciwnikowi. 

 

IV. Punktacja  
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis - 1 punkt, za przegrane 0 punktów.                    

O kolejności zespołów decydują kolejno:  
4. większa liczba zdobytych punktów meczowych  
5. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów meczowych:  
a. większa liczba zdobytych punktów meczowych w zawodach pomiędzy zainteresowanymi 

zespołami (bezpośredni mecz /-e),  



 

b. korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi małymi punktami                                       w 

spotkaniach tych drużyn,  
c. lepsza różnica małych punktów w całym turnieju,  
d. większa liczba zdobytych małych punktów w całym turnieju,  
6. jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić dogrywkę 5 minut 

między zainteresowanymi drużynami   
W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę trwająca   

5 minut. Jeśli nadal jest remis gramy do „złotego punktu” 

 

  

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 

 

 

TENIS STOŁOWY INDYWIDUALNY  
  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.  

  

Uczestnictwo  

*  Prawo startu mają uczniowie i uczennice urodzeni w 2009 roku i młodsi. 

• W zawodach uczestniczą uczennice i uczniowie, którzy zajęli cztery pierwsze miejsca                           

w Mistrzostwach Powiatu.   

• Powiaty, których uczniowie w ubiegłym roku szkolnym zostali sklasyfikowani na czterech 

pierwszych miejscach w Mistrzostwach Województwa mają prawo wystawić dodatkowego zawodnika.   

  

System rozgrywek   

• Zawody zostaną rozegrane w grze pojedynczej, na tabeli 64, do dwóch przegranych pojedynków, z 

grą o każde miejsce w ósemce. Od przodu gramy o miejsca 1 – 2, od tyłu o miejsce 3 i dalsze (mecze do 

trzech wygranych setów).   

• Rozstawianie zawodników na podstawie rankingu po Turniejach Szkół Podstawowych o Puchar 

Prezesa Opolskiego Związku Tenisa Stołowego z zastrzeżeniem, że zawodnicy z jednego powiatu muszą 

być rozstawieni jak najdalej od siebie.   

  

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

 Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 

 



 

 

WĘDKARSTWO SPŁAWIKOWE  
  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.  

  

W Mistrzostwach mają prawo udział brać trzyosobowe reprezentacje szkół, wyłonione  w ramach ew. 

eliminacji szkolnych. W przypadku zespołów szkolno- gimnazjalnych i podobnych możliwy jest start 

trzyosobowych reprezentacji w każdej    z kategorii wiekowych. W uzasadnionych przypadkach,                      

w uzgodnieniu z organizatorem możliwy jest start większej liczby zawodników z jednej szkoły. Rocznik 

2009 i młodsi. 

I. Warunki uczestnictwa 

W zawodach startować mogą uczniowie z terenu całej Polski:  Chłopcy i dziewczęta klasyfikowani będą 

wspólnie w swoich kategoriach wiekowych. Bezwzględnym warunkiem udziału w zawodach jest 

posiadanie przez uczestnika pisemnej zgody rodzica na udział w imprezie (nie dotyczy osób pełnoletnich), 

aktualnej legitymacji szkolnej oraz siatki do przechowywania złowionych ryb. Uczniów do 14 roku życia 

nie obowiązuje posiadanie legitymacji członkowskiej PZW i karty wędkarskiej!  

II. Rodzaje prowadzonych klasyfikacji  

Prowadzone będą oddzielne klasyfikacje indywidualne jak i drużynowe (open i wojewódzka) w każdej         

z trzech kategorii wiekowych. Przewiduje się także uhonorowanie najlepszych dziewcząt  ze szkół 

podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych.  

III. Organizator oraz sponsor imprezy 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego  w Opolu, Szkolny Związek Sportowy „Opolskie”.  

IV. Koszty uczestnictwa 

Udział w imprezie jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają oraz uczestniczą  w imprezie na koszt własny.  

V. Charakter łowiska 

Kanał o zmiennym, czasami bardzo dużym uciągu. Dominują następujące gatunki ryb: leszcz, płoć, jaź, 

okoń, ukleja.  

VI. Zasady przeprowadzenia imprezy 

Zawody  przeprowadzone będą zgodnie z obowiązującymi Zasadami Sportu Wędkarskiego oraz 

Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. 

(http://www.pzw.org.pl/sport/).Ogranicza się długość używanej wędki do 10 m (szkoły podstawowe          

i gimnazjalne) oraz 11,5 m (szkoły ponadgimnazjalne)  z tolerancją do 5%. Organizator zastrzega sobie 

prawo wprowadzenia innych ustaleń,  dotyczących przeprowadzenia zawodów.  

VII. Program imprezy 

7:00 - 7:00               - zbiórka uczestników. 

7:00 - 7:30                       - zapisy uczestników w biurze zawodów. 

7:30 - 7:30               - oficjalne otwarcie imprezy.  

7:45 - 8:15                        - losowanie stanowisk.  

8:15 - 8:45                        - rozejście się na stanowiska.  

8:45 - 8:45               - I sygnał- wejście na stanowiska. 

9:50 - 9:50               - II sygnał - nęcenie zanętą ciężką. 

10:00 - 10:00              - III sygnał - początek łowienia. 

12:55 - 12:55              - IV sygnał - 5 minut do końca  zawodów. 

13:00 - 13:00               - V sygnał - koniec zawodów. 

13:00 - 14:30                - ważenie ryb i praca komisji sędziowskiej. 

13:30 - 14:30               - posiłek. 



 

14:30 - 15:00             - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zamknięcie imprezy. 

IX. Postanowienia końcowe:  

W przypadku sytuacji ekstremalnych, np. bardzo wysokiego stanu wody na kanale Ulgi, zawody mogą 

zostać odwołane. Komunikat informujący o tym zamieszczony zostanie na stronie PZW Opole                           

w przeddzień Zawodów, w godzinach popołudniowych. W przypadku złych warunków atmosferycznych 

organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu imprezy oraz skrócenia przeprowadzanych 

zawodów.   

  

 Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 

 

LEKKOATLETYKA   
   

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.   

   

I. Uczestnictwo   

W zawodach finałowych startuje 2 zawodników/czek (urodzonych w 2009 roku i młodsi) w danej 

konkurencji i 1 sztafeta. Wyłonieni w zawodach powiatowych oraz dodatkowo każdy powiat, którego 

zawodnicy w poprzednim roku zdobyli w finale wojewódzkim medale (miejsca od I-III), otrzymuje tzw. 

„dzikie karty” (dodatkowe miejsca).  

Ilość miejsc dla każdego powiatu będzie podana w osobnym komunikacie w bieżącym roku szkolnym.  

   

II. Konkurencje   

Dziewczęta   

80 m ppł, 100 m, 300 m, 600m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą 2 kg, rzut piłeczką palantową 150 

g, sztafeta 4 x 100 m   

Chłopcy   

100 m ppł, 100 m, 500 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą 4 kg, rzut piłeczką palantową 

150 g, sztafeta 4 x 100 m.   

Wysokość płotków według PZLA / DZIECI STARSZE   

   

III. Program zawodów   

- w biegu na 100 m odbędą się eliminacje, z których do finału wchodzą zwycięzcy serii i zawodnicy 

z najlepszymi czasami,   

- w skok w dal oraz we wszystkich konkurencjach rzutowych odbędą się eliminacje (3 próby)   i finał 

z udziałem 8 zawodników/czek, którym przysługują 3 dalsze próby,   

- zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach i sztafecie z wyjątkiem biegów na 600 m i 

dłuższych gdzie zawodnicy mają prawo startu tylko w jednej konkurencji i ewentualnie sztafecie. - 

warunkiem udziału w zawodach wojewódzkich jest start w zawodach powiatowych (w szczególności 

dotyczy to biegów przez płotki, udokumentowane protokołem z zawodów),   



 

- nie przewiduje się dodatkowych startów p.k. (poza konkursem),   

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział  w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 

 

MINI BADMINTON  
  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.  

  

I. Uczestnictwo   

Rocznik: 2013-2014, 2011-2012 (oddzielnie dziewczęta i chłopcy)   

  

Sposób przeprowadzania zawodów   

- eliminacje gminne – po 5 dziewcząt i po 5 chłopców do eliminacji powiatowych,   

- eliminacje powiatowe – po 5 dziewcząt i po 5 chłopców do finału wojewódzkiego.   

  

System rozgrywek   

- gry pojedyncze dziewcząt i chłopców do dwóch wygranych setów (do 21 pkt. dla klas III - IV, klasy 
I - II do 15 pkt.)   

- wybór systemu zależy od ilości zgłoszonych zawodników.   
- losowanie gier odbywa się w dwa dni po terminie zgłoszeń, losowanie przeprowadza organizator 
finału. W losowaniu nie obowiązuje lista klasyfikacyjna OZBad. i PZBad.   

  

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 

 

FESTIWAL SZTAFET 
 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa są zobowiązane zarejestrować się przez system rejestracji 

szkół www.srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

 
I. Uczestnictwo: 

• W zawodach startują reprezentacje szkół oddzielnie dziewcząt i chłopców 

• Jedna sztafeta składa się z 5 uczniów/uczennic (4 zaw. + 1 rez.), urodzonych w latach jak niżej. 

• 1 zawodnik może brać udział w jednej sztafecie. 

Szkoła wystawia do zawodów wojewódzkich sztafetę która wygrała finał powiatowy  w kategorii sztafet 

chłopców czy też dziewcząt. 

http://www.srs.szs.pl/


 

 

 

II. Program zawodów: 

• Igrzyska Dzieci (2009 i młodsi) 

o dziewczęta 
▪ 4 x 100m, 

▪ sztafeta szwedzka (100m + 200m + 300m + 400m) 

o chłopcy 
▪ 4 x 100m, 

▪ sztafeta szwedzka (100m + 200m + 300m + 400m) 

III Sposób przeprowadzenia zawodów: 

Szkoły posiadają numery startowe (własne lub przydzielone przez organizatora) oraz pałeczki sztafetowe. 

Zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatletycznych. 

Zawody będą rozgrywane w seriach na czas. Przepisy rozgrywania konkurencji zgodnie z przepisami 

PZLA. 

 

1/Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

2/Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. 

3/Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż             

1 października roku szkolnego 2021/2022 lub za zgodą organizatora. 

4/Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. 

5/Zgodę należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  

6/Zgoda pozostaje w szkole. 

7/Każdy uczeń i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19 

 

 

  

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – TERMINARZ 
ROK SZKOLNY 2021/2022 

Zawody powiatowe muszą się odbyć przed otwarciem okna zgłoszenia w SRS 
do półfinałów/finałów 

 „?” oznacza, że miejsce lub data może się zmienić 
KOORDYNATOR WOJEWÓDZKI – Tadeusz Walczuk / 510 242 

361 / tadeuszwalczuk@interia.pl     

L.P. 
Półfinał Finał 

Dyscyplina, Grupy, Organizator Data Data Organizator 

 1 

Festiwal sztafet 

Rocznik 2007-2008 

Dziewczęta/Chłopcy 

4 x 100 m 

olimpijska (100-200-400-800) 

  

Okno SRS 

30.09.2021 

04.10.2021 

FINAŁ 

06.10.2021  

  

OPOLE 

 2 

Sztafetowe biegi przełajowe 

Rocznik 2007-2008 

Dziewczęta – 6×800 m 

dzikie karty 

Opole-z/1/Opole-m/1/ Nysa/1/ Olesno/1/ 

Chłopcy – 6×1200 m 

dzikie karty 

Opole-m/1/Kluczbork/1/ 

Namysłów/1/Krapkowice/1/ 

  

  

Okno SRS 
06.10.2021 
10.10.2021 
FINAŁ 

12.10.2021    

  

  

NAMYSŁÓW 
  

3 

Unihokej 

Rocznik 2007-2008 

Dziewczęta 

  

Okno SRS 
15.10.2021 

  

Okno SRS 
22.10.2021 

  



 

A.NYSA 

K-Koźle/Głubczyce II/Nysa III/ Opole-z 

II/Namysłów/ Strzelce/ Kluczbork 

(Hala Niemodlin) ? 

B.OPOLE-z 

Nysa II/Głubczyce/Brzeg/Opole-m/ 

K-Koźle II/Prudnik/Olesno/ 
Krapkowice 

(Hala Komprachcice) ?  

19.10.2021 
PÓŁFINAŁY 

21.10.2021    

26.10.2021 
FINAŁ 

28.10.2021 

 NIEMODLIN 
?   

4  

Unihokej 

Rocznik 2007-2008 

Chłopcy 

A.NYSA 

Głubczyce/Nysa III/Opole-m/ 
Krapkowice/K-Koźle II/Prudnik/  

Namysłów 

(Hala Niemodlin) ? 

B.K-KOŹLE 

Nysa II/Krapkowice/Głubczyce II/ 
Opole-z/BrzegII/Olesno/ Kluczbork/ 

Strzelce 

(Hala Komprachcice) ? 

  

  

 Okno SRS 
16.10.2021 
20.10.2021 
PÓŁFINAŁY 
22.10.2021 

  

  

 Okno SRS 
23.10.2021 
27.10.2021 
FINAŁ 

29.11.2021 

  

  

  

KOMPRACHCICE 
?   

 5 

Halowa piłka nożna 

Rocznik 2007-2008 

Dziewczęta 

A.BRZEG 

Opole-z II/Opole-m/Nysa 

B.OPOLE-z 

Olesno II/Prudnik/Krapkowice 
C.KLUCZBORK 

Głubczyce/Strzelce/Prudnik II 

D.NAMYSŁÓW 

K-Koźle/Brzeg II/Namysłów  

  

Okno SRS 
29.10.2021 
02.11.2021 
PÓŁFINAŁY 
04.11.2021 

  

  Okno SRS 
12.11.2021 
16.11.2021 
FINAŁ 

18.11.2021 
  

  

  

ZWYCIĘZCA 
GRUPY 

A 
  

6  

Halowa piłka nożna 

Rocznik 2007-2008 

Chłopcy 

A.NYSA 

Kluczbork/Głubczyce/Opole-z II 

B.PRUDNIK 

Brzeg/K-Koźle/Krapkowice II 

C.OPOLE-z 

Namysłów/Strzelce/Nysa II 

D.KRAPKOWICE 

Opole-m/Olesno/Prudnik II 

  

Okno SRS 
30.11.2021 
03.11.2021 
PÓŁFINAŁY 
05.11.2021  

  

 Okno SRS 
11.11.2021 
17.11.2021 
FINAŁ 

19.11.2021  

  

ZWYCIĘZCA 
GRUPY 

A 

7  

Badminton drużynowo 

Rocznik 2007-2008 

Dziewczęta/Chłopcy 

 Z powiatu 

mogą 

awansować  

3 szkoły 

Szkołę może 

reprezentować 

tylko 

1 drużyna!!!! 

  

Okno SRS 
04.12.2021 
08.12.2021 
FINAŁ 

10.12.2021 

  

GŁUBCZYCE 

8  

Szachy drużynowo 

Rocznik 2007-2008 

A.OPOLE-m  

Nysa/Opole-m III/Strzelce/Krapkowice 

Kluczbork II/Namysłów/Prudnik 

   Okno SRS 

10.11.2021 

14.11.2021 

PÓŁFINAŁ A 

16.11.2021 

  

  Okno SRS 
09.12.2021 
13.12.2021 

  

  

OPOLE 



 

B.OPOLE-m 

Kluczbork/Brzeg/Olesno/Nysa II 

K-Koźle/Głubczyce 

Okno SRS 

17.11.2021 

21.11.2021 

PÓŁFINAŁ B 

23.11.2021  

FINAŁ 
14.12.2021 

  

  

 9 

Piłka ręczna 
Rocznik 2007-2008 
Dziewczęta 
A.BRZEG 

Opole-z II/Prudnik/Namysłów/ 

Strzelce II/ Kluczbork/K-Koźle/ Opole-z 
B.NYSA 

Krapkowice/Strzelce II/Głubczyce/Opole-m/ 

Strzelce III/Brzeg II/Olesno 

  

Okno SRS 
06.11.2022 
10.01.2022 
PÓŁFINAŁY 
12.01.2022   

  

Okno SRS 
13.01.2022 
17.01.2022 
FINAŁ 

19.01.2022 

  

ZWYCIĘZCA 
GRUPY 

A   

 10 

Piłka ręczna 
Rocznik 2007-2008 
Chłopcy 
A.OPOLE-m 
Opole-z/Głubczyce/Brzeg II/Strzelce 
II/Krapkowice/Prudnik/Nysa 
B.STRZELCE 
Kluczbork/Krapkowice/Namysłów/ 
Brzeg III/Brzeg/K-Koźle/Opole-m II 

Okno SRS 
07.01.2022 
11.01.2022 
GRUPA A 

12.01.2022 
GRUPA B 

13.01.2022  

  

Okno SRS 
14.01.2022 
18.01.2022 
FINAŁ 

20.01.2022  

  

ZWYCIĘZCA 
GRUPY 

A    

11  

Tenis stołowy – drużynowo 

Rocznik 2007-2008 

Mistrzowie Powiatów 

Dziewczęta – dzikie karty 

Olesno/1/Opole-z/1/Strzelce/1/ 

Prudnik/1/ 

Chłopcy – dzikie karty 

Nysa/1/Opole-z/1/ Kluczbork/1/ Brzeg/1/ 

  

  

Okno SRS 
10.02.2022 
14.02.2022 
FINAŁ 

16.02.2022  

  

  

  

NIEMODLIN  
? 

12  

Tenis stołowy –indywidualny 

Rocznik 2007-2008 

4 zawodników/czek z Powiatu 

Dziewczęta – dzikie karty 

Olesno/2/Opole-z/1/Strzelce/1/ 

Chłopcy – dzikie karty 

Krapkowice/2/Nysa/2/ 

  

Okno SRS 

19.01.2022 

23.02.2022 

FINAŁ 

25.02.2022  

  

  

TURAWA 

13  

Koszykówka 

Rocznik 2007-2008 

Dziewczęta 

A.BRZEG 

K-Koźle/Opole-z/Namysłów 

B.PRUDNIK 

Olesno/Krapkowice/Strzelce II 

C.STRZELCE 

Nysa/Głubczyce/Opole-m II 
D.OPOLE-m 

Kluczbork/Brzeg II/Prudnik II 

  

  

Okno SRS 
10.03.2023 
14.03.2022 
PÓŁFINAŁY 
16.03.2022  

  

  

Okno SRS 
24.03.2022 
28.03.2022 
FINAŁ 

30.03.2022   

  

  

ZWYCIĘZCA 
GRUPY 

A   

14  

Koszykówka 

Rocznik 2007-2008 

Chłopcy 

A.OPOLE-z 

Głubczyce/Prudnik III 
B.PRUDNIK 

Brzeg/Opole-m/Opole-z II 

  

  

Okno SRS 
11.03.2021 
15.03.2022 

  

  

Okno SRS 
25.03.2022 
29.03.2022 

  

  

ZWYCIĘZCA 
GRUPY 

A 



 

C.PRUDNIK II 

K-Koźle/Olesno/Nysa II 

D.NYSA 

Krapkowice/Kluczbork/Strzelce 

PÓŁFINAŁY 
17.03.2022  

FINAŁ 
31.03.2022 

15  

Pływanie – sztafety 

Rocznik 2007-2008 

Dziewczęta/Chłopcy   

Okno SRS 
14.04.2022 
18.04.2022 
FINAŁ 

20.04.2022 

  

K-KOŹLE  

16  

Indywidualne biegi przełajowe 

Rocznik 2007-2008 

Dziewczęta/1500 m/dzikie karty 

Nysa/5/Namysłów/3/Opole-m/2/ Brzeg/2/ 
Chłopcy/1500 m/dzikie karty 

Prudnik/3/Opole-z/2/Opole-m/2/ 

K-Koźle/2/Krapkowice/1/Olesno/1/ Nysa/1/  

  

  

  Okno SRS 
21.04.2022 
25.04.2022 
FINAŁ 

27.04.2022 

  

  
TURAWA 

17  Drużynowe biegi przełajowe 

Rocznik 2007-2008 

Dziewczęta – 1500 m 

Olesno/1/Nysa/1/Krapkowice/1/Brzeg/1/ 
Chłopcy – 1500 m 

Brzeg/1/Namysłów/1/Opole-z/ 

Opole-m/1/   

  

  

 Okno SRS 
21.04.2022 
25.04.2022 
FINAŁ 

27.04.2022  

  

TURAWA 
  

18  Siatkówka 

Rocznik 2007-2008 

Dziewczęta 

A.NYSA 

Krapkowice/Strzelce/Opole-z II 

B.KLUCZBORK 

Głubczyce/Brzeg/K-Koźle II 

C.K-KOŹLE 

Opole-m/Prudnik/Kluczbork II 

D.OPOLE-z 

Olesno/Namysłów/Nysa II  

  

Okno SRS 
21.04.2022 
26.04.2022 
PÓŁFINAŁY 
28.04.2022   

  

  

Okno SRS 
27.04.2022 
01.05.2022 
FINAŁ 

05.05.2022   

  

ZWYCIĘZCA 
GRUPY 

A   

19  

Siatkówka 

Rocznik 2007-2008 

Chłopcy 

A.NYSA 

Prudnik/Głubczyce/Namysłów 

B.K-KOZLE 

Opole-m/Opole-z/Olesno II 

C.KLUCZBORK 

Brzeg/Krapkowice/K-Koźle II 

D.OLESNO 

Strzelce/Nysa II/Kluczbork II  

  

Okno SRS 
22.04.2022 
27.04.2022 
PÓŁFINAŁY 
29.04.2022 

  

  

  Okno SRS 
28.05.2022 
02.05.2022 

FINAŁ 
06.05.2022  

  

ZWYCIĘZCA 
GRUPY 

A 

20  

Wędkarstwo spławikowe 

Rocznik 2007-2008 

Dziewczęta/Chłopcy   

 Okno SRS 
15.05.2022 
19.05.2022  
FINAŁ 

21.05.2022 

  

OPOLE 

 21 Piłka nożna 
Rocznik 2007-2008 

Chłopcy 

A.OPOLE-m 

Krapkowice/Głubczyce/Kluczbork II 

 Okno SRS 

06.05.2022 

10.05.2022 

PÓŁFINAŁY 

12.05.2022  

Okno SRS 
26.05.2022 
31.05.2022 
FINAŁ 

02.06.2022  

  
  



 

B.STRZELCE 

Olesno/Brzeg/Prudnik II 

C.PRUDNIK 

Nysa/K-Koźle/Strzelce II 
D.KLUCZBORK 

Namysłów/Opole-z/Opole-m II 

 ZWYCIĘZCA 
GRUPY 

A  
  

  

22  Piłka nożna 

Rocznik 2007-2008 

Dziewczęta 

A.BRZEG 

K-Koźle/Namysłów/Kluczbork 

B.STRZELCE 

Opole-m/Olesno/Prudnik II 

C.PRUDNIK 

Głubczyce/Strzelce II/ Opole-z II 

D.OPOLE-z 

Nysa/Krapkowice/Brzeg II 

  

Okno SRS 
07.05.2022 
11.05.2022 
PÓŁFINAŁY 
13.05.2022   

  

  

Okno SRS 
27.05.2022 
01.06.2022 
FINAŁ 

03.06.2022 
  

  

 ZWYCIĘZCA 
GRUPY 

A  
  

23 

Szkolna drużynowa liga lekkoatletyczna 

Rocznik 2007-2008 

Dziewczęta/Chłopcy 

  

  

  

   

 Okno SRS 
02.06.2022 
06.06.2022 
FINAŁ 

08.06.2022 

 OPOLE 
  

  

  

 24 

Lekkoatletyka – indywidualnie 

Rocznik 2007-2008 

Dziewczęta – dzikie karty 

Opole-m/9/K-Koźle/6/ Nysa/6/ 

Namysłów/6/Opole-z/5/ Brzeg/2/ Kluczbork/2/ 
Chłopcy – dzikie karty 

Namysłów/9/K-Koźle/8/Opole-
m/7/Brzeg/4/Opole-z/3/ Kluczbork/3/ 

Nysa/1/Prudnik/1/ Krapkowice/1/ 

Strzelce/1/Olesno/1/ 

  

  

Okno SRS 
02.06.2022 
06.06.2022 
FINAŁ 

08.06.2022 

  

OPOLE 
  

  

25  

Koszykówka (3×3) 

Rocznik 2007-2008 

Dziewczęta 

A.BRZEG 

Opole-m/Nysa/Kluczbork/Opole-z/  Krapkowice 

B. KLUCZBORK 

Strzelce/Prudnik/K-Koźle/Olesno/ Głubczyce 

 Okno SRS 

14.04.2021 

19.04.2021 

PÓŁFINAŁY 

21.04.2021  

 Okno SRS 
03.06.2022 
07.06.2022 
FINAŁ 

09.06.2022 
  

 ORGANIZATOR 
FINAŁU 

LOSOWANY 
  

  

  

26  

Koszykówka (3×3) 

Rocznik 2007-2008 

Chłopcy 

A.STRZELCE 

Namysłów/Olesno/Kluczbork/Krapkowice/ 

K-Koźle 
B.OPOLE-z 

Opole-m/Brzeg/Prudnik/Nysa/Głubczyce 

Okno SRS 

15.04.2022 

20.04.2022 

PÓŁFINAŁY 

22.04.2022  

Okno SRS 

20.05.2022 

08.06.2022 

FINAŁ 

10.06.2022  

  

ORGANIZATOR 
FINAŁU 

LOSOWANY 
  

 27 

Siatkówka plażowa 

Rocznik 2007-2008 

Dziewczęta/Chłopcy 

Mistrzowie powiatów 

  

Okno SRS 

08.06.2022 

12.06.2022 

FINAŁ 

14.06.2022  

KRAPKOWICE  

  

  



 

L I C E A L I A D A   (uczniowie dziennych szkół średnich 2002 i młodsi)  Szkoły przystępujące do 

współzawodnictwa muszą obowiązkowo zarejestrować się przez system rejestracji szkół   srs.szs.pl  nie 

później niż do 30 września 2021 r.  

  

   Ogólnopolskie dyscypliny podstawowe – Licealiada:    

  1. Koszykówka    

  2. Piłka siatkowa    

  3. Piłka ręczna    

  4. Piłka nożna    

  5. Unihokej    

  6. Sztafetowe biegi przełajowe    

  7. Tenis stołowy drużynowy    

  8. Badminton drużynowy    

  9. Szachy drużynowe    

10. Siatkówka plażowa 

 11. Drużynowe biegi przełajowe 

 12. Szkolna drużynowa liga lekkoatletyczna  

 13. Koszykówka (3x3)  

 14. Festiwal sztafet          

      

Oprócz wymienionych wyżej dyscyplin Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Opolskie organizują 

także zawody w innych dyscyplinach.  

  

1. Indywidualne biegi przełajowe  

2. Halowa piłka nożna  

3. Tenis stołowy indywidualny  

4. Wędkarstwo spławikowe  

5. Lekkoatletyka indywidualna  

 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ  

2021/2022 

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM ZAWODÓW DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ  

W ROCZNIKACH 2007 - 2008 

 
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz zasadami szczegółowymi 

zawartymi w kalendarzach wojewódzkich.  

W sprawach przepisów dyscyplin  nieujętych w regulaminie stosuje się przepisy Polskich Związków 

Sportowych. 
 

KOSZYKÓWKA 

(zawody ogólnopolskie) 
 
 
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół 

srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 
 
1. Uczestnictwo 
 
- drużynę stanowią uczniowie szkoły rocznik 2007 - 2008.  



 

- zespół liczy 8 - 12 zawodników. 
 

2.Przepisy gry  
- czas gry jednego meczu: 4 x 10 minut. Czas gry w turnieju 4 x 8 minut. 

- zawody nie mogą się rozpocząć jeżeli zespół nie liczy 8 zawodników.  
- w razie remisu zarządza się 5 minutowe dogrywki.  
- czas akcji – 24 sekundy. Piłkę trzeba wprowadzić na pole przeciwnika w ciągu 8 sekund.  
- nowe 14 sekund zostają przyznane, gdy piłka dotyka obręczy po zbiórce w ataku.  
- rzuty wolne są wykonywane za każdy faul obrońców po czwartym faulu drużyny w każdej kwarcie  
- w każdej kwarcie zespół ma prawo do 1-minutowej przerwy. W czwartej kwarcie dodatkowo 

jeszcze jedną. 

- rozgrywki dziewcząt odbywać się będą piłką nr 6, chłopców piłka nr 7 
 
3. Punktacja  
 

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów. 

O kolejności zespołów decydują kolejno: 

1. większa liczba zdobytych punktów 

2.  jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej 

grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) pomiędzy tymi drużynami.  Jeżeli liczba 

punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według 

poniższych zasad, w następującej kolejności: 

a.    decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi 

drużynami. 

b.    decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi  drużynami. 

c.    decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie. 

d.    decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie. 

Jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze 

losowania. 

3. Jeżeli jedna (1)  lub  więcej  drużyn  zostaje  sklasyfikowanych na  którymkolwiek  etapie 

zasad  podanych powyżej,  to  procedury  z punktu 2 stosuje się ponownie w stosunku do 

pozostałych  niesklasyfikowanych drużyn. 

 

Link do przykładów klasyfikacji drużyn (str.67) przepisów PZKosz. 

 

Uwaga: Wysokość zawieszenia koszy na zawodach finałów ogólnopolskich zostanie podana                              

w komunikacie organizacyjnym dotyczącym finału krajowego. 
 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 
 

KOSZYKÓWKA (3X3) 

(zawody ogólnopolskie) 
 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół 

srs.szs.pl zgodnie z kalendarzem wojewódzkim nie później niż do 30 września 2021 roku.                            

https://plk.pl/internalfiles/fckfiles/file/dokumenty/regulaminy2017_18/Oficjalne_Przepisy_Gry_FIBA_2017_Y.pdf


 

 

I. Uczestnictwo 

- w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców. 

- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2007-2008. 

 

II. Przepisy gry. 

1. mecze są rozgrywane na boisku koszykówki (3x3) z jednym koszem (wysokość – 2,60 m), boisko musi 

mieć wyznaczoną linię rzutów wolnych (4 m), linię rzutów za 2 punkty (6,75) oraz półkole „bez szarży” 

pod koszem; można używać tradycyjnego boiska do koszykówki, 

2. drużyna składa się z 4 zawodników (3 zawodników na boisku i 1 zmiennik), trener nie może przebywać 

w obrębie boiska ani komunikować się zdalnie z trybun, 

3. rozgrywki dziewcząt i chłopców powinny odbywać się piłką do gry w koszykówkę o rozmiarze 6, 

4. zespół sędziowski składa się z 1 lub 2 sędziów boiskowych i sędziów stolikowych, 

5. rzut monetą zdecyduje o tym, której drużynie przyznane zostanie posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu, 

drużyna, która wygra losowanie ma prawo wybrać posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu lub przed 

rozpoczęciem ewentualnej rozgrywki, 

6. czas gry wynosi 8 minut, zegar czasu gry będzie zatrzymywany podczas sytuacji martwej piłki oraz 

podczas rzutów wolnych, 

7. drużyna musi oddać rzut do kosza w ciągu 12 sekund; gra na zwłokę lub zaniechanie aktywnej gry jest 

błędem, jeżeli boisko nie jest wyposażone w zegar odmierzający czas do rzutu i drużyna nie stara się 

zakończyć akcji rzutem do kosza, sędzia udziela tej drużynie ostrzeżenia rozpoczynając odliczanie 

ostatnich pięciu (5) sekund akcji, 

8. drużyna, która zdobędzie jako pierwsza 21 lub więcej punktów wygrywa mecz przed upływem czasu 

(dotyczy regulaminowego czasu gry), 

9. jeżeli na koniec regularnego czasu gry wynik pozostaje nie rozstrzygnięty, zostanie rozegrana dogrywka; 

przed rozpoczęciem dogrywki będzie miała miejsce jednominutowa przerwa, 

10. drużyna, która pierwsza zdobędzie 2 punkty w dogrywce, wygrywa mecz, 

11. drużyna podlega karze za faule drużyny po tym, jak popełniła 6 fauli, faule popełnione w trakcie akcji 

rzutowej w polu wewnątrz łuku będą karane jednym rzutem wolnym, a popełnione w trakcie akcji rzutowej 

z pola za łukiem będą karane dwoma rzutami wolnymi, 

12. faule popełnione w trakcie akcji rzutowej, po której piłka wpada do kosza po rzucie z gry, karane są 

dodatkowym jednym rzutem wolnym lub dwoma (gdy rzut był zza łuku), 

13. siódmy, ósmy i dziewiąty faul drużyny zawsze będzie karany dwoma rzutami wolnymi, kolejne faule 

karane są dwoma rzutami oraz posiadaniem piłki, 

14. nie przyznaje się rzutu za faul ataku, 

15. za faul techniczny przyznaje się jeden rzut wolny, 

16. za faul niesportowy przyznaje się dwa rzuty wolne, 

  

17. zmiana posiadania piłki przez którąkolwiek z drużyn, następująca po sytuacji martwej piłki (aut, faul), 

musi rozpocząć się wymianą piłki (pomiędzy dwoma zawodnikami obrony oraz ataku) za łukiem na 

szczycie boiska (tzw. check ball), 

18. po celnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym grę wznawia drużyna, która nie zdobyła punktów, 

poprzez kozłowanie lub podanie piłki do partnera znajdującego się poza łukiem, 

19. przeciwnik może bronić podczas wyprowadzania lub podawania piłki poza łuk (poza „półkołem bez 

szarży”), 

20. po niecelnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym, jeśli drużyna ataku zbierze piłkę, może 

kontynuować grę; jeśli drużyna obrony zbierze piłkę to musi ją wyprowadzić poza łuk, 

21. w sytuacji rzutu sędziowskiego piłkę przyznaje się drużynie obrony, 

22. zawodnik, który popełni dwa faule niesportowe zostaje zdyskwalifikowany, drużynie przeciwnej 

przyznaje się dwa rzuty wolne i posiadanie piłki, 

23. zawodnik, który popełnił dwa (2) faule niesportowe (nie ma zastosowania do fauli technicznych) 

zostanie zdyskwalifikowany przez sędziów z udziału w meczu i może zostać zdyskwalifikowany z całego 

wydarzenia przez organizatora, 



 

24. zmiany mogą być dokonane przez którąkolwiek z drużyn, podczas gdy piłka staje się martwa, przed 

wymianą piłki pomiędzy zawodnikami drużyny ataku i obrony (tzw. check-ball) lub przed rzutem wolnym; 

zmiany mogą się odbywać jedynie poza linią końcową, naprzeciwko kosza, nie wymagają one 

jakiegokolwiek działania ze strony sędziów, 

25. każda drużyna ma prawo do jednej, 30-sto sekundowej przerwy, przerwy na żądanie; jakkolwiek 

zawodnik może poprosić o przyznanie przerwy na żądanie podczas sytuacji martwej piłki. 

 

III. Punktacja 

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower zero punktów. 

O kolejności zespołów decydują kolejno: 

1. większa liczba zdobytych punktów, 

2. jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej 

grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (i) meczu (-ów) pomiędzy drużynami. Jeżeli liczba 

punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według 

poniższych zasad, w następującej kolejności: 

a) decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi 

drużynami, 

b) decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami, 

c) decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie, 

d) decyduje większa liczba koszy we wszystkich meczach w danej grupie. 

Jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze 

losowania. 

 

3. Jeżeli jedna (1) lub więcej drużyn zostaje sklasyfikowanych na którymkolwiek zasad podanych powyżej, 

to procedury z punktu 2 stosuje się ponownie do pozostałych niesklasyfikowanych drużyn. 

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 
 

PIŁKA SIATKOWA 

(zawody ogólnopolskie) 
 
 
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół 

srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 
 
1.  Uczestnictwo  
- drużynę stanowią uczniowie gimnazjum rocznik 2007 – 2008.  
- zespół liczy do 12 zawodników. 
 

2.  Przepisy gry  
Wysokość siatki:  
- dziewczęta: 224 cm - chłopcy: 243 cm  
- spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywa się do 25 punktów. - trzeci 

decydujący set do 15 pkt. 
 
3.  Punktacja  



 

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za walkower 0 punktów.        

O kolejności zespołów decydują kolejno:  
a. większa liczba zdobytych punktów,  
b. większa liczba zwycięstw,  
c. większy stosunek setów,  
d. większy stosunek „małych” punktów,  
e. wynik bezpośrednich spotkań (kolejno - punkty, sety, „małe punkty”). 
 

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 

 

PIŁKA NOŻNA 

(zawody ogólnopolskie)  
  
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół 

srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

 

I. Uczestnictwo  
1. drużynę stanowią uczniowie szkoły rocznik 2007 – 2008.  
2. Oddzielne zawody dla dziewcząt i chłopców  
3. zespół liczy 12 zawodników (w całym turnieju). 
 

II. Przepisy gry  
1.Zespół składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz. 

2. zawody powinny być rozgrywane na boisku o nawierzchni trawiastej o wymiarach szerokość 20 – 32 m 

długość 40 – 56 m, bramki: 5 x 2 m, dopuszcza się na niższych szczeblach bramki 3 x 2 m., 

3. czas gry: 2 x 15 - 20 minut + do 5 minut przerwa, 

4. obuwie: lanki, turfy, 

5. piłka: numer „5”, 

6. pole karne: prostokąt o wymiarach 7 x 15 m ( w przypadku o wymiarach boiska 20 x 40 m, pole 

bramkowe wyznacza półłuk o promieniu 6 m (pole jak w piłce ręcznej), 

7. bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu karnym, 

8. gra bez “spalonego”, 

9. zmiany hokejowe (błędy będą karane w następujący sposób: strata piłki) 

10. rzut karny z 7 m przy bramkach 3 x 2 m lub 9 m przy bramkach 5 x 2 m, 

11. Rzut od bramki wybijany jest z „piątki” (czyli z piłki nieruchomo stojącej na ziemi w obrębie pola 

karnego). Piłka musi opuścić pole karne. 

12. rzut od bramki wybijany jest z „piątki” tylko w obrębie własnej połowy. (piłka musi dotknąć podłoża 

na własnej połowie).  
13. bramkarz po chwycie piłki z akcji wprowadza piłkę tylko w obrębie własnej połowy. Piłka 

wprowadzona do gry przez bramkarza nie może przekroczyć linii środkowej boiska.  
14. za złe wprowadzenie przez bramkarza przyznaje się drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni, 

wykonywany z linii środkowej boiska z miejsca jej przekroczenia. W tym wypadku nie obowiązuje przepis 

o „prawie korzyści”,  



 

15. rozpoczęcie i wznowienie gry ze środka boiska traktowane jest jako rzut wolny pośredni, 

16. piłka z rozpoczęcia/wznowienia gry może zostać zagrana do tyłu, 

17. rzut wolny: bramkę bezpośrednio można zdobyć tylko z połowy przeciwnika, 

18. podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się 

przynajmniej w odległości 5 m od piłki, 

19. Stosuje się następujące kary dyscyplinarne: pierwsze czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 

minuty (zespół gra w komplecie), drugie czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty (zespół gra w 

komplecie), kolejne wykluczenie z gry oznacza czerwoną kartkę (zespół gra w komplecie). Za wybitne 

niesportowe zachowanie sędzia pokazuje czerwoną kartkę (zespół gra    w komplecie). 

 

III. Punktacja  
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis - 1 punkt, za przegrane 0 punktów.               

O kolejności zespołów decydują kolejno:  
1. większa liczba zdobytych punktów,  
2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:  
a. większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami (bezpośredni 

mecz /-e),  
b. korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,  
c. lepsza różnica bramek w całym turnieju,  
d. większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,  
3. jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między 

zainteresowanymi zespołami  
W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę trwająca 

5 minut. Następnie rzuty karne strzelane najpierw po 5. W następnej kolejności rzuty karne - 

wykonywane najpierw po 5, a następnie po 1 aż do skutku. 

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 
 

PIŁKA RĘCZNA 

(zawody ogólnopolskie) 
  
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół 

srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 
 
 

1.  Uczestnictwo  
- drużynę stanowią uczniowie szkoły rocznik 2007 - 2008  
- zespół liczy do 16 zawodników 
 

2. Przepisy gry  
- czas gry: 2 x 20 minut + 5 minut przerwy.  
- obowiązują rozmiary piłki: nr 1 (50-52 cm) – dziewczęta; nr 2 ( 54-56)- chłopcy  
- przy większej liczbie spotkań dziennie zaleca się skracanie czasu gry. 



 

- jeżeli mecz zakończy się remisem, o wyniku meczu decydują rzuty karne ( każda drużyna wykonuje po 3 

rzuty karne wykonywane przez innych zawodników, jeżeli nie przyniosą one rozstrzygnięcia, drużyny 

wykonują po jednym karnym, aż do wyłonienia zwycięzcy )  
- dowolny system ustawienia obrony podczas całego meczu.  
- zmieniony jest przepis dotyczący zmian; zmiany zawodników możliwe są  w dowolnym momencie 

meczu, a nie tylko wtedy, gdy drużyna zmieniająca zawodnika jest w posiadaniu piłki  
- drużyna ma prawo wziąć 1-minutowy czas w każdej połowie meczu.  
- zakaz używania kleju. 
 

3. Punktacja 

 

II. Za wyniki osiągnięte w poszczególnych zawodach przyznaje się: 

5. 3 pkt. – za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry 

6. 2 pkt. – za zwycięstwo po rzutach karnych 

7. 1 pkt.  – za porażkę w rzutach karnych, 

8. 0 pkt. – za porażkę w regulaminowym czasie gry 

 

O kolejności zespołów decydują kolejno:  
1) większa liczba zdobytych punktów;  
2) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:  
a) większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanym i drużynami;  
b) większa dodatnia różnica bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi drużynami;  
c) większa liczba zdobytych bramek w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami;  
d) większa dodatnia (mniejsza ujemna) różnica bramek ze wszystkich zawodów;  
e) większa liczba zdobytych bramek we wszystkich zawodach;  
   g) losowanie. 
 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 

UNIHOKEJ 

(zawody ogólnopolskie) 

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

 

I. Uczestnictwo 

- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w latach 2007-2008. 

- zawody rozgrywane są oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców 

- zespół składa się z 12 zawodników – 5 na boisku + bramkarz  i  6 rezerwowych  

 

II. Przepisy gry 

Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie określone w regulaminie 

– zgodnie z przepisami PZU.  

- czas gry 3 tercje x 5-6 minut + 2 minuty przerwy (zgodnie z ustaleniami organizatora). 

- bramki 160 cm x 115 cm (dopuszcza się bramki klubowe 140 cm x 105 cm) 



 

- pole bramkowe: szerokość 5 m, długość 4 m. 

- pole przedbramkowe: szerokość  2,5 m, długość 1 m (linia bramkowa znajduje się 3,5 od linii końcowej 

boiska) 

- dopuszcza się w rozgrywkach miejskich/gminnych hale o mniejszych rozmiarach niż przewidują przepisy 

PZU minimalna wielkość boiska 24m x 12m 

- na mniejszych halach zmniejszamy ilość zawodników na boisku 

 

III. Punktacja: 

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis – 1 punkt, za przegraną – 0 punktów. 

 

O kolejności miejsc decyduje: 

a) większa liczba zdobytych punktów, 

b) gdy dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: 

1. wynik bezpośredniego spotkania lub mała tabela - między zainteresowanymi zespołami (większa liczba 

zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami) 

2. lepsza różnica bramek - większa, dodatnia różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami                            

w spotkaniach tych drużyn,  

3. większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju, 

c) jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między 

zainteresowanymi drużynami. 

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

 Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 
 

SZKOLNA DRUŻYNOWA LIGA LEKKOATLETYCZNA 

(zawody ogólnopolskie)  
  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

 

I. Uczestnictwo 

- drużynę stanowią uczniowie szkoły rocznik 2007 – 2008. 

- zespół liczy maksymalnie 16 zawodników/ czek. 

- zawodniczka/k ma prawo startu w jednej konkurencji i sztafecie (z wyłączeniem biegów 600, 1000 m K 

i M).  

- zespół musi wystawić co najmniej po dwóch zawodników w bloku: 

- biegi krótkie,  

- biegi średnie, 

- skoki, 

- rzuty. 

lecz nie więcej niż 3 zawodników w 1 konkurencji i jedną sztafetę. 

 

Sposób realizacji: 

- biegi w seriach na czas 

- w konkurencjach technicznych po 4 próby 



 

 

II. Program zawodów 

Na zawodach niższego szczebla niż wojewódzki organizatorzy ustalają program dostosowany do 

możliwości bazowych wybierając konkurencje z poniżej wymienionych: 

 

Na finałach wojewódzkich i ogólnopolskich rywalizacja odbywa się we wszystkich konkurencjach. Zaleca 

się aby finały wojewódzkie odbywały się z elektronicznym pomiarem czasu, wiatromierzem aby wyniki 

zawodów mogły być zaliczone do tabel PZLA. 

 

Dziewczęta: 

Blok szybkościowy: 100 m, 300 m, 80 m ppł., 200m ppł  - finał wojewódzki,  

Blok wytrzymałościowy: 600 m, 1000 m 

Blok skocznościowy: skok w dal, skok wzwyż 

Blok rzutowy: rzut oszczepem (500 g), pchnięcie kulą (3 kg), rzut dyskiem (0,75 kg) 

Sztafeta 4 x 100 m 

 

Chłopcy: 

Blok szybkościowy: 100 m, 300 m, 110 m ppł., 200m ppł  - finał wojewódzki, 

Blok wytrzymałościowy: 600 m, 1000 m 

Blok skocznościowy: skok w dal, skok wzwyż 

Blok rzutowy: rzut oszczepem (600 g), pchnięcie kulą (5 kg), rzut dyskiem (1 kg) 

Sztafeta 4 x 100 m 

 

Rozstaw i wysokość płotków dla młodzika: 

Dziewczęta  – wysokość 76,2 rozstaw – 12 – 8 – 12 

Chłopcy  – wysokość 91,4 rozstaw – 13,60 – 8,90 – 16,30 

 

III. Punktacja 

- osiągnięte w bezpośredniej rywalizacji wyniki przelicza się na punkty wg tabel punktowych, 

- na wynik drużyny składa się 12 (lub mniej) wyników tj. po dwa najlepsze wyniki z każdego z bloków 

(szybkościowy, wytrzymałościowy, skocznościowy, rzutowy) oraz 4 najlepsze z pozostałych (w tym 

ewentualnie sztafeta jeśli punkty za nią uzyskane są wyższe od 4 pozostałych). 

- przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III o wyższej lokacie 

decydują wynik przeliczony na punkty najlepszego zawodnika jeżeli to nie wyłoni I – III miejsca to kolejno 

wyniki kolejnych zawodników.  

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 
 

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 

(zawody ogólnopolskie) 
  
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół 

srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

 

1. Uczestnictwo:  



 

- w zawodach startują reprezentacje szkół oddzielnie: dziewcząt i chłopców  
- reprezentacja składa się z 8 uczniów/uczennic, urodzonych w 2007 – 2008.  
 

 

2. Program zawodów:  
Biegi sztafetowe na dystansach uzależnionych od warunków terenowych i innych czynników  
- dziewczęta 6 x 800 m  
- chłopcy 6 x 1200 m 
 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 
 

DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 

(zawody ogólnopolskie) 

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

  

1. Uczestnictwo 

- w zawodach startują reprezentacje szkolne, oddzielnie dziewcząt i chłopców 

Zespół składa się z 4 uczennic/uczniów z roczników 2007 - 2008 

 

2. Program zawodów 

Biegi na dystansach: 

- dziewczęta rocznik 2007 - 2008 – biegi na dystansie 1500 m 

- chłopcy rocznik 2007 - 2008 – biegi na dystansie 1500 m 

3. Sposób przeprowadzania zawodów 

Start wspólny w poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach po 4 zawodników; 

wyznaczeni przez nauczyciela liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy, wg ustaleń drużyn, za nimi. 

Zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatletycznych. 

4. Punktacja 

1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkt, 3 miejsce – 3 punkty, 4 miejsce – 4 punkty, 5 miejsce – 5 punktów 

itd. Miejsce na mecie zawodnika równa się ilości punktów jakie zdobywa zawodnik dla swojej drużyny. 

Wynik drużyny to suma punktów 4 zawodników. Drużyna, która zdobywa najmniej punktów zostaje 

zwycięzca zawodów.  

Jeżeli drużyna liczy mniej osób to nie może wystartować w zawodach. 

Jeżeli jeden z zawodników drużyny nie ukończy biegu to otrzymuje punkty za ostatnie miejsce                          

w zawodach. 



 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 
 

TENIS STOŁOWY DRUŻYNOWY  

(zawody ogólnopolskie) 
 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

  

I. Uczestnictwo 

1. W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców. 

2. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzonych  w latach 2007-2008.  

Zespół liczy: 

- 2 dziewczynki + 1 rezerwowa lub 2 chłopców + 1 rezerwowy, 

- obowiązuje ten sam skład przez cały turniej. 

 

II. Sposób przeprowadzenia zawodów 

 

Kolejność gier: 

I rzut   II rzut    III rzut 

A – X       A – Y 

                             Gra podwójna 

B – Y       B – X 

 

1. Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych gier. 

2. Gry rozgrywane są do  dwóch - trzech wygranych setów (w zależności od liczby drużyn                         

w turnieju). Sety gra się do 11 pkt z zachowaniem min. 2-punktowej przewagi. 

3. Zawodnik rezerwowy może zagrać w grze podwójnej, a w następnej grze może być zawodnikiem 

podstawowym. 

4. W przypadku kontuzji gra zakończona jest przegraną a zawodnik rezerwowy od gry następnej jest 

zawodnikiem podstawowym. 

5. System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn. 

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19 

 
 

BADMINTON DRUŻYNOWY 

(zawody ogólnopolskie) 
  



 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół 

srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

 

 1.Uczestnictwo: 

  
1. w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.  
2. drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły gimnazjalnej urodzonych w 2007 - 2008. Zespół liczy:  
- 2 dziewczynki + 1 zawodniczka rezerwowa,  
- 2 chłopców + zawodnik rezerwowy,  
- obowiązuje ten sam skład przez cały turniej. 

 

Sposób przeprowadzenia zawodów:  

 

Kolejność gier:   

I rzut II rzut III rzut 

A – X  A – Y 

 Gra podwójna  

B – Y  B – X 
 
3. Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych gier. 

4. Gry rozgrywane są do  dwóch - trzech wygranych setów (w zależności od liczby drużyn                        

w turnieju). Sety gra się do 11 pkt z zachowaniem min. 2-punktowej przewagi. 

5. Zawodnik rezerwowy może zagrać w grze podwójnej, a w następnej grze może być zawodnikiem 

podstawowym. 

6. W przypadku kontuzji gra zakończona jest przegraną a zawodnik rezerwowy od gry następnej jest 

zawodnikiem podstawowym. 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19 
 

 

 

SZACHY 

(zawody ogólnopolskie) 

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

 

I. Uczestnictwo 

1. drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzonych w latach 2007-2008. 

2. drużyna składa się z 4 osób: 

- I szachownica   - chłopiec lub dziewczyna 

- II szachownica  - chłopiec lub dziewczyna 

- III szachownica  - chłopiec lub dziewczyna 

- IV szachownica  - dziewczyna, 



 

 

3. skład drużyny obowiązuje przez cały turniej. 

4. w zawodach obowiązują przepisy FIDE i PZSzach. 

5. do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia główny, którego decyzje są 

ostateczne. 

6. zaleca się wprowadzenie na każdym etapie rozgrywek kojarzenia komputerowego systemem 

ChessArbiter. 

 

II. Program zawodów 

1. zaleca się prowadzenie zawodów systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7-9 rund  

(w przypadku rozgrywek wojewódzkich) 

2. tempo gry, w przypadku posiadania zegarów elektronicznych 15 min. na partię dla zawodnika.   

W przypadku nie posiadania zegarów elektronicznych 10-20 min. na partię dla zawodnika w rozgrywkach 

wojewódzkich. 

  

III. Punktacja 

- Kolejność miejsc w zawodach będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych dużych punktów (tzw. 

meczowych):  wygranie meczu - 2 punkty., remis – 1 punkt, przegrana - 0 punktów, a przy ich równości decydują 

kolejno: 

- suma punktów małych zdobytych na wszystkich szachownicach (wygrana 1 punkt, remis 0,5 punktu, przegrana 

– 0 punktu), 

- wartościowanie pełne Buchholza, 

- wynik bezpośredniego spotkania, 

- lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach.  

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19 

 

PŁYWANIE 
 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

 

I. Uczestnictwo: 

W zawodach startują uczniowie jednej szkoły urodzeni w latach 2007-2008. 

 

II. Program zawodów: 

- sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym dziewcząt 

- sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym chłopców 

Podczas zawodów w pływaniu sztafetowym odbędą się również zawody indywidualne: 50 metrów stylem 

motylkowym, grzbietowym, klasycznym i dowolnym. Każdy uczestnik może startować w sztafecie i tylko 

w 1 stylu indywidualnie.  

Po płytkiej stronie basenu obowiązuje start z wody z odbicia od ściany (nie wolno skakać do wody). 

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 



 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19 
 

SIATKÓWKA PLAŻOWA 

(zawody ogólnopolskie) 

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

 

I. Uczestnictwo 

- drużynę stanowią uczniowie  szkoły rocznik 2007 – 2008. 

- zespół liczy 2 zawodników + 1 rezerwowy                   . 

 

II. Przepisy gry 

a. Boisko o wymiarach 16 x 8 m 

b. Wysokość siatki: 

- dziewczęta:  min. 215 cm 

- chłopcy:            min. 235 cm 

c. spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywa się do 15 punktów przy przynajmniej 

dwóch punktach przewagi jednego z zespołów, trzeci decydujący set do 11 pkt przy przynajmniej dwóch 

punktach przewagi jednego z zespołów. 

d. zawodnik rezerwowy ma prawo wejść wyłącznie raz na boisko w trakcie meczu – bez prawa zmiany 

powrotnej 

e. kolejność zagrywki musi być zachowana od początku do końca seta ( zgodnie z kolejnością podaną przez 

kapitana zespołu po losowaniu) 

f. każda akcja mająca na celu skierowanie piłki w kierunku przeciwnika, z wyjątkiem zagrywki i bloku, jest 

traktowana jako atak 

g. każda pierwsza piłka ( w tym również z zagrywki) nie może być odbita oburącz górą (palcami)  

 

III. Punktacja 

W przypadku rozgrywania zawodów innym systemem niż „brazylijski” za wygrane spotkanie drużyna 

otrzymuje 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za walkower 0 punktów. O kolejności zespołów decydują 

kolejno: 

1.   większa liczba zdobytych punktów 

2.   jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: 

a.  wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami 

b. lepszy (wyższy) stosunek setów – wygranych do przegranych w turnieju 

c. lepszy (wyższy) stosunek małych punktów – zdobytych do straconych w turnieju. 

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19 



 

 

FESTIWAL SZTAFET 
 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa są zobowiązane zarejestrować się przez system rejestracji 

szkół www.srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

 
I. Uczestnictwo 

1. W zawodach startują reprezentacje szkół oddzielnie dziewcząt i chłopców. 

2. Jedna sztafeta składa się z 5 uczniów/uczennic (4 zawodników + 1 rezerwowy) urodzonych w latach 2007 

– 2008. 

3. 1 zawodnik może brać udział w jednej sztafecie. 

4. Szkoła wystawia do zawodów wojewódzkich sztafetę która wygrała finał powiatowy w kategorii sztafet 

chłopców czy też dziewcząt. 

 

II. Program zawodów 

dziewczęta 

- 4x100 m 

- sztafeta olimpijska ( 100 m + 200 m + 400 m + 800 m ) 

- chłopcy 

- 4x100 m 

- sztafeta olimpijska ( 100 m + 200 m + 400 m + 800 m ) 

 

III. Sposób przeprowadzenia zawodów 

Szkoły posiadają numery startowe (własne lub przydzielone przez organizatora) oraz pałeczki sztafetowe. 

Zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatletycznych. Zawody będą rozgrywane   w seriach na czas. 

Przepisy rozgrywania konkurencji zgodnie z przepisami PZLA. 

 

1/Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

2/Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. 

3/Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli w niej 

naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 lub za zgodą organizatora. 

4/Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. 

5/Zgodę należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 6/Zgoda pozostaje w szkole. 

7/Każdy uczeń i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 

 

BIEGI PRZEŁAJOWE INDYWIDUALNE 
   

 Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.  

  

Uczestnictwo   

W zawodach finałowych startuje po 5 zawodników(czek) wyłonionych w eliminacjach powiatowych na 

poszczególnych dystansach urodzonych latach w 2007-2008 

W Mistrzostwach Powiatu może startować do 5 zawodników(czek) z danej szkoły. 

Dodatkowo powiat, którego zawodnik/zawodniczka zajęli w poprzednim roku szkolnym miejsca od I – IV 

otrzyma tzw. „dziką kartę”. 

- dziewczęta – 1500 m,   

- chłopcy       – 1500 m,   

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

http://www.srs.szs.pl/


 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19 
 

HALOWA PIŁKA NOŻNA 
  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.  

  

I. Uczestnictwo   

Zawody odbywają się osobno dla chłopców i dziewcząt. W skład wchodzą uczniowie tylko jednej szkoły. 

W zawodach biorą udział 10 – osobowe zespoły, 4 zawodników     w polu + bramkarz oraz do 5 zawodników 

rezerwowych urodzonych w latach 2007-2008.  

II. Program zawodów   

1. Pole gry   

- boisko o wymiarach do gry w piłkę ręczną,   

- pole karne jest zarazem polem bramkowym (linia ciągła 6 metrów), - bramki o rozmiarach 2m x 

3m,   

- punkt rzutu karnego to linie 6 metra od środka linii bramkowej,   

- drugi punkt rzutu karnego to punkt w odległości 10m od środka linii bramkowej w równej odległości 

od obu słupków bramkowych,   

2. Piłka   

Zawody rozgrywane będą specjalnymi piłkami do gry na hali Nr 4(nisko kozłujące)  

3. Ilość zawodników   

- drużyna składa się z 5 zawodników, w tym bramkarz oraz 6 zawodników rezerwowych,  - wymiana 

zawodników:   

a) liczba zmian podczas meczu jest nieograniczona .Zawodnik który został zmieniony może powrócić 

na boisko jako zmiennik innego zawodnika,   

b) zmiana zawodników następuje zarówno kiedy piłka jest w grze jak i poza grą z zachowaniem 

następujących warunków :   

- zawodnik opuszczający boisko musi przekroczyć linię boczną w obrębie strefy zmian jego drużyny,   

- zawodnik wchodzący na boisko musi uczynić to również w strefie zmian, ale nie wcześniej niż 

zawodnik schodzący przekraczający całkowicie linię boczną,           

- bramkarz może zamienić się miejscami z zawodnikiem pola.   

c) jeżeli podczas przeprowadzenia zmiany, zawodnik rezerwowy wejdzie na pole gry zanim zawodnik 

schodzący je opuści:   

- gra winna być przerwana,   

- zawodnik schodzący powinien opuścić boisko ,   

- zawodnik wchodzący zostaje napomniany (żółta kartka-kara 2min) i nakazuje mu się opuszczenie 

boiska , w jego miejsce nie może pojawić się żaden inny zawodnik ,przed upływem czasu określającego 

długość kary (chyba, że jego zespół straci bramkę )   

- grę wznawia się rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca gdzie była 

piłka w chwili przerwania gry. Jeżeli miało to miejsce w polu karnym, rzut wolny pośredni należy wykonać 

z linii pola karnego najbliżej miejsca położenia piłki w chwili przerwania gry.  d) w chwili rozpoczęcia gry 

, każda drużyna musi liczyć pięciu zawodników   



 

- jeżeli w przypadku wykluczeń zawodników (włączając bramkarza), któraś z drużyn liczy mniej niż 

3 zawodników grę należy zakończyć.  

4. Ubiór zawodników:   

- bluza lub koszulka, spodenki, skarpety, ochraniacze na piszczele ,obuwie treningowe lub 

gimnastyczne płócienne lub z miękkiej skóry z podeszwą z gumy lub innego podobnego materiału, - 

numery muszą się znajdować na tylnej stronie koszulek,   

- ochraniacze muszą być całkowicie zakryte przez skarpety (getry),   

- bramkarze mogą nosić długie spodnie, ich ubiór musi różnić się kolorystycznie od ubioru innych 

zawodników,   

- jeżeli zawodnik z pola zastępuje bramkarza, koszulka bramkarska którą założy musi mieć na 

plecach jego własny numer.  

5. Czas trwania gry:   

1) Gra składa się z dwóch równych części po 10 min ( z tolerancją do minus 2 min)   

2) Drużyny maja prawo do jednego 1-minutowego czasu dla drużyny podczas każdej połowy meczu z 

zastosowaniem następujących zasad:   

- trenerzy zgłaszają prośby o czas dla drużyny trwający 1min.   

- czas dla drużyny może byś udzielony w każdej chwili z zastrzeżeniem, że drużyna ubiegająca się    

o niego jest w posiadaniu piłki.   

- kiedy czas dla drużyny jest przyznany, zawodnicy muszą pozostać w polu gry. Instrukcje trenera 

mogą byś przekazywane przy linii bocznej na wysokości ławek rezerwowych.  

6. Piłka w grze i poza grą:   

1) piłka jest poza grą gdy:   

- całym obwodem przekroczy linię bramkową lub linię boczną, zarówno na ziemi (podłożu) jak              

i w powietrzu,  

- gra została przerwana przez sędziego,   

- uderzy w sufit,   

- 2) piłka w grze jest w pozostałym czasie włączając sytuację, gdy:   

- odbija się od słupka bramkowego ,poprzeczki i pozostanie na polu gry,   

- odbija się od sędziego, który znajduje się na polu gry Kiedy mecz rozgrywany jest na hali , a piłka 

przypadkowo uderzy w sufit, gdy wznawia się rzutem z autu przyznanym drużynie przeciwnej dla 

zawodnika, który jako ostatni dotknął piłki.  

7. Zdobycie bramki   

Bramka jest zdobyta, gdy piłka całym swym obwodem przekroczy linię bramkową pomiędzy słupkami 

bramkowymi i poprzeczką, zakładając, że zawodnik drużyny ,która zdobyła bramkę nie rzucił, nie niósł 

lub celowo nie zagrał piłki ręką lub ramieniem (dotyczy również bramkarza) i nie naruszył wcześniej             

w jakikolwiek sposób przepisów gry.  

8. Gra - niedozwolone i niesportowe zachowanie   

1) Rzut wolny bezpośredni przyznaje się drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik:   

- kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika,   

- podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi,   

- skacze na przeciwnika,   

- atakuje (nawet barkiem) przeciwnika,  - uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika,   

- popycha przeciwnika,   

- przytrzymuje przeciwnika,   

- pluje na przeciwnika,   

- za pomocą wślizgu atakuje piłkę będącą w posiadaniu (lub usiłującego ją zgrać) przeciwnika 

(oprócz bramkarza we własnym polu karnym)   



 

2) Rzut wolny wykonuje się z miejsca przewinienia, chyba, że rzut wolny został przyznany zespołowi 

broniącemu się we własnym polu karnym, wtedy rzut karny może być wykonany z dowolnego miejsca pola 

karnego. Powyższe przewinienia (faule) są akumulowane.  

3) Rzut karny przyznaje się gdy zawodnik popełnia przewinienie w jego polu karnym, niezależnie od 

położenia piłki, zakładając, że w momencie przewinienia piłka była    w grze.   

4) Rzut wolny pośredni przyznawany jest drużynie przeciwnej, gdy:   

a) - bramkarz po uwolnieniu piłki ze swego posiadania otrzymuje, że z powrotem od współpartnera, 

jeżeli wcześniej nie przekroczyła ona linii środkowej lub nie została zgrana lub dotknięta przez 

przeciwnika, - dotyka lub zagrywa piłkę rękami po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez współpartnera, 

- dotyka lub zagrywa piłkę rękoma po otrzymaniu jej bezpośrednio      z rzutu z autu wykonywanego przez 

współpartnera - dotyka lub prowadzi piłkę rękami albo nogą ,na swojej połowie boiska, dłużej niż 4sek   

b) zawodnik zdaniem sędziego :   

- gra w sposób niebezpieczny,   

- celowo przeszkadza przeciwnikowi w poruszaniu się (bez zamiaru zagrania piłki),   

- przeszkadza bramkarzowi w uwolnieniu piłki z rąk   

5) Rzut wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia. Jeżeli było to w polu karnym, rzut wolny 

pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca, gdzie nastąpiło przewinienie.  

  

9. Sankcje dyscyplinarne   

Żółte i czerwone kartki mogą być pokazane tylko zawodnikowi i zawodnikom rezerwowym,  a) zawodnik 

karany jest napomniany żółtą kartką jeżeli:  - jest winny niesportowego zachowania,   

- słownie lub czynnie demonstruje niezadowolenie,   

- uporczywie narusza przepisy gry,   

- opóźnia wznowienie gry,   

- nie zachowuje wymaganej odległości przy wznawianiu gry rzutem różnym lub rzutem wolnym, 

rzutem z autu, rzutem od bramki,   

- wchodzi lub wraca na boisko bez zgody sędziego lub narusza procedury zmian   

- rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego,   

b) zawodnik karany jest wykluczeniem i czerwoną kartką, jeżeli:   

- popełnia poważny, rażący faul,   

- zachowuje się gwałtownie agresywnie,  - pluje na przeciwnika lub inne osoby,   

- zachowuje się wybitnie niesportowo,   

- używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka,   

- pozbawia drużyny przeciwnej bramki lub oczywistej szansy na jej zdobycie rozmyślnie zagrywając 

piłkę ręką,   

- pozbawia oczywistej szansy zdobycie bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki 

tego zawodnika popełniając przewinienie karne rzutem wolnym lub rzutem karnym,   

- otrzymuje drugie napomnienie w tym samym meczu.   

        Zawodnik napomniany żółtą kartką, zostaje ukarany karą 2 min i nie może powrócić do gry przed 

upływem tego czasu. Zawodnik rezerwowy może wejść do gry po upływie 2 min od wykluczenia 

współpartnera o ile wcześniej jego drużyna nie straciła bramki i o ile otrzymała za to zgodę sędziego. 

Zawodnik ukarany czerwoną kartką ,nie może wrócić do gry w tym samym meczu ani zajmować miejsca 

na ławce rezerwowych ani przebywać w sąsiedztwie pola gry. Zawodnik rezerwowy może wejść do gry 

dopiero po upływie 5min od wykluczenia współpartnera, bez względu na to czy jego drużyna straciła czy 

też nie straciła bramki o ile otrzymał zgody sędziego. W przypadku:    

- jeżeli 5 zawodników gra przeciwko 4 i zespół grający większą liczbą zawodników zdobywa bramkę, 

to drużyna grająca 4 zawodników może uzupełnić skład,   



 

- jeżeli obie drużyny mają po 4 zawodników i pada bramka , to drużyny pozostają z tą sama liczbą 

zawodników,   

- jeżeli 5 zawodników gra przeciwko 3 lub 4 przeciwko 3 i zespół grający z większą liczbą 

zawodników zdobywa bramkę, to drużyna grająca 3 zawodnikami może uzupełnić skład tylko  o jednego 

zawodnika,   

- jeżeli obie drużyny mają po 3 zawodników i pada bramka, to drużyny pozostają z tą samą liczbą 

zawodników,   

- jeżeli drużyna grająca w osłabieniu strzela bramkę ,kontynuuje grę z tą samą liczbą zawodników.       

Zawodnik może podać piłkę do swojego bramkarza głową, klatką piersiową czy kolanem itp., pod 

warunkiem, że piłka przekroczyła linię środkową boiska lub dotknęła jej przeciwnika.  

10. Rzut karny   

Rzut karny przyznaje się przeciwko drużynie, która w obrębie własnego pola karnego ,w czasie ,gdy piłka 

jest w grze popełni przewinienie karane rzutem wolnym bezpośrednim.   

11. Rzut z autu   

Jest to sposób wznowienia gry .Z rzutu z autu nie można bezpośrednio zdobyć bramki. Rzut z autu 

przyznaje się ,gdy piłka całym obwodem przekroczy linię boczną boiska po ziemi lub w powietrzu albo 

uderzy w sufit z ,miejsca ,w którym opuściła boisko, przeciwnikom tego zawodnika, który ostatni dotknął 

piłki. Podczas wykonywania rzutu z autu w momencie kopnięcia piłki wykonawca musi część jednej stopy 

mieć na linii bocznej lub na zewnątrz linii bocznej. Zawodnik drużyny przeciwnej musi znajdować się 

przynajmniej 5 m od miejsca wykonywania rzutu. Wykonanie:   

- wykonawca rzutu musi wykonać w czasie nie dłuższym niż 4 sek. od chwili wejścia  w posiadanie 

piłki,   

- wykonawca nie może ponownie zagrać piłki zanim nie zostanie ona dotknięta przez innego 

zawodnika,   

- piłka jest w grze, gdy zostanie kopnięta lub dotknięta i porusza się.  

Naruszenie:   

Rzut wolny pośredni przyznaje się drużynie przeciwnej, gdy:   

- wykonawca rzutu zagrywa piłkę ponownie zanim została zagrana przez innego zawodnika .Rzut 

wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia. Jeżeli wystąpiło to w obrębie pola karnego, rzut 

wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia. Rzut z autu powtarza 

zawodnik drużyny przeciwnej, gdy:   

- zostanie wykonany nieprawidłowo,   

- zostanie wykonany z innego miejsca niż tego, gdzie piłka przekroczyła linię boczną ,   

- nie jest wykonany w ciągu 4 sek. od chwili wejścia w posiadanie piłki,   

- nastąpi jakiekolwiek inne naruszenie przepisów.  

12. Rzut od bramki   

Rzut od bramki jest sposobem wznowienia gry. Bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z rzutu od 

bramki . Rzut od bramki przyznaje się gdy :   

- piłka całym swym obwodem, dotknięta ostatnio przez zawodnika drużyny atakującej, przekroczy 

linię bramkową zarówno po ziemi jak i w powietrzu.  Wykonanie:   

- piłka zostaje wyrzucona przez bramkarza z dowolnego miejsca własnego pola karnego  

- zawodnicy drużyny przeciwnej pozostają poza polem karnym, aż do momentu wprowadzenia piłki 

do gry,  - bramkarz nie może zagrać piłki ponownie ,zanim nie zostanie ona dotknięta przez przeciwnika 

albo nie przekroczy linii środkowej,   

- piłka jest w grze ,gdy zostanie wyrzucona bezpośrednio za pole karne.   

Naruszenie:   

Jeżeli piłka nie jest bezpośrednio wyrzucona poza pole karne:   



 

- rzut od bramki należy powtórzyć. Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry bramkarz dotknie piłki 

ponownie zanim nie zostanie ona dotknięta przez przeciwnika albo nie przekroczy linii środkowej,  - 

drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni z miejsca przewinienia , jeżeli nastąpiło ono w 

obrębie pola karnego to rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca 

przewinienia. Jeżeli bramkarz nie wykona rzutu od bramki, w ciągu czterech sekund od momentu wejścia 

w posiadanie piłki.   

- drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni z linii pola karnego najbliżej miejsca 

przeciwnika.  

  

III. Punktacja   

Za zwycięstwo – 3 pkt., remis – 1 pkt., przegrana – 0 pkt..   

O kolejności miejsc decydują kolejno:   

1. Większa liczba zdobytych punktów.   

2. Jeżeli dwa lub więcej zespołów uzyska tę samą liczbę punktów, stosujemy tzw. małą tabelę:   

a) większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami  

(bezpośredni mecz/mecze),   

b) lepszy stosunek bramek zdobytych do straconych w spotkaniach tych drużyn,   

c) lepsza różnica bramek w całym turnieju,   

d) większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju. Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą 

rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi drużynami.  

  

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19 

 

LEKKOATLETYKA  
  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.  

  

I. Uczestnictwo  

W zawodach finałowych startuje 2 zawodników/czek w danej konkurencji i 1 sztafeta urodzonych                  

w latach 2007-2008. Wyłonieni w zawodach powiatowych oraz dodatkowo każdy powiat, którego 

zawodnicy w poprzednim roku zdobyli w finale wojewódzkim medale (miejsca od I-III), otrzymuje tzw. 

„dzikie karty” (dodatkowe miejsca). Ilość miejsc dla każdego powiatu będzie podana w osobnym 

komunikacie w bieżącym roku szkolnym.  

  

II. Konkurencje  

Dziewczęta  

80 m ppł, 200 m ppł, 100 m, 300 m, 600m, 1000 m skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą, rzut oszczepem, 

rzut dyskiem, sztafeta 4 x 100 m  

Chłopcy  

100 m ppł, 200 m ppł, 100 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą, 

rzut oszczepem, rzut dyskiem, sztafeta 4 x 100 m.  



 

  

Wysokość płotków i waga sprzętu według PZLA/MŁODZICY 

  

III. Program zawodów  

- w biegu na 100 m odbędą się eliminacje, z których do finału wchodzą zwycięzcy serii i zawodnicy 

z najlepszymi czasami,  

- w skok w dal oraz we wszystkich konkurencjach rzutowych odbędą się eliminacje (3 próby) i finał 

z udziałem 8 zawodników/czek, którym przysługują 3 dalsze próby,  

- zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach i sztafecie z wyjątkiem biegów na 600 m i 

dłuższych gdzie zawodnicy mają prawo startu tylko w jednej konkurencji i ewentualnie sztafecie. - 

warunkiem udziału w zawodach wojewódzkich jest start w zawodach powiatowych (w szczególności 

dotyczy to biegów przez płotki, udokumentowane protokołem z zawodów,  

- nie przewiduje się dodatkowych startów p.k. (poza konkursem),  

- udział w zawodach wojewódzkich w Lekkoatletyce możliwy jest po formalnym zgłoszeniu przez 

szkołę w Systemie Rejestracji Szkół z podaniem konkurencji w informacjach dodatkowych /np. 100 

m, skok w dal/. W konkurencjach biegowych należy podać wynik z Mistrzostw Powiatu. Szkoła, która 

nie dopisze konkurencji nie zostanie dopuszczona do zawodów.  

Uwaga! Zawody odbędą się na nawierzchni tartanowej (obowiązują kolce zgodnie z przepisami PZLA).  

 

 Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19 
 

TENIS STOŁOWY INDYWIDUALNY  
  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.  

  

Uczestnictwo  

*  Prawo startu mają uczniowie i uczennice urodzeni w latach 2007-2008. 

• W zawodach uczestniczą uczennice i uczniowie, którzy zajęli cztery pierwsze miejsca                           

w Mistrzostwach Powiatu.   

• Powiaty, których uczniowie w ubiegłym roku szkolnym zostali sklasyfikowani na czterech 

pierwszych miejscach w Mistrzostwach Województwa mają prawo wystawić dodatkowego zawodnika.   

  

System rozgrywek   

• Zawody zostaną rozegrane w grze pojedynczej, na tabeli 64, do dwóch przegranych pojedynków, z 

grą o każde miejsce w ósemce. Od przodu gramy o miejsca 1 – 2, od tyłu o miejsce 3 i dalsze (mecze do 

trzech wygranych setów).   

• Rozstawianie zawodników na podstawie rankingu po Turniejach Szkół Podstawowych  o Puchar 

Prezesa Opolskiego Związku Tenisa Stołowego z zastrzeżeniem, że zawodnicy z jednego powiatu muszą 

być rozstawieni jak najdalej od siebie.   

  

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 



 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19 

 

WĘDKARSTWO SPŁAWIKOWE  
 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.  

  

W Mistrzostwach mają prawo udział brać trzyosobowe reprezentacje szkół, wyłonione  w ramach ew. 

eliminacji szkolnych. W przypadku zespołów W uzasadnionych przypadkach,  w uzgodnieniu                           

z organizatorem możliwy jest start większej liczby zawodników z jednej szkoły. Rocznik 2007-2008. 

I. Warunki uczestnictwa  

W zawodach startować mogą uczniowie z terenu całej Polski:  Chłopcy i dziewczęta klasyfikowani będą 

wspólnie w swoich kategoriach wiekowych. Bezwzględnym warunkiem udziału w zawodach jest 

posiadanie przez uczestnika pisemnej zgody rodzica na udział w imprezie (nie dotyczy osób pełnoletnich), 

aktualnej legitymacji szkolnej oraz siatki do przechowywania złowionych ryb. Uczniów do 14 roku życia 

nie obowiązuje posiadanie legitymacji członkowskiej PZW i karty wędkarskiej!  

II. Rodzaje prowadzonych klasyfikacji  

Prowadzone będą oddzielne klasyfikacje indywidualne jak i drużynowe (open i wojewódzka) w każdej         

z trzech kategorii wiekowych. Przewiduje się także uhonorowanie najlepszych dziewcząt  ze szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

III. Organizator oraz sponsor imprezy 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego  w Opolu, Szkolny Związek Sportowy „Opolskie”.  

IV. Koszty uczestnictwa 

Udział w imprezie jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają oraz uczestniczą  w imprezie na koszt własny.  

V. Charakter łowiska 

Kanał o zmiennym, czasami bardzo dużym uciągu. Dominują następujące gatunki ryb: leszcz, płoć, jaź, 

okoń, ukleja.  

VI. Zasady przeprowadzenia imprezy 

Zawody  przeprowadzone będą zgodnie z obowiązującymi Zasadami Sportu Wędkarskiego oraz 

Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. 

(http://www.pzw.org.pl/sport/).Ogranicza się długość używanej wędki do 10 m (szkoły podstawowe          

i gimnazjalne) oraz 11,5 m (szkoły ponadgimnazjalne) z tolerancją do 5%. Organizator zastrzega sobie 

prawo wprowadzenia innych ustaleń,  dotyczących przeprowadzenia zawodów.  

VII. Program imprezy 

7:00 - 7:00               - zbiórka uczestników. 

7:00 - 7:30                       - zapisy uczestników w biurze zawodów. 

7:30 - 7:30               - oficjalne otwarcie imprezy.  

7:45 - 8:15                        - losowanie stanowisk.  

8:15 - 8:45                        - rozejście się na stanowiska.  

8:45 - 8:45               - I sygnał- wejście na stanowiska. 

9:50 - 9:50               - II sygnał - nęcenie zanętą ciężką. 



 

10:00 - 10:00              - III sygnał - początek łowienia. 

12:55 - 12:55              - IV sygnał - 5 minut do końca  zawodów. 

13:00 - 13:00               - V sygnał - koniec zawodów. 

13:00 - 14:30                - ważenie ryb i praca komisji sędziowskiej. 

13:30 - 14:30               - posiłek. 

14:30 - 15:00             - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zamknięcie imprezy. 

IX. Postanowienia końcowe:  

W przypadku sytuacji ekstremalnych, np. bardzo wysokiego stanu wody na kanale Ulgi, zawody mogą 

zostać odwołane. Komunikat informujący o tym zamieszczony zostanie na stronie PZW Opole                         

w przeddzień Zawodów, w godzinach popołudniowych. W przypadku złych warunków atmosferycznych 

organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu imprezy oraz skrócenia przeprowadzanych 

zawodów.   

  

 Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 

  
 

 

  LICEALIADA – TERMINARZ 

ROK SZKOLNY 2020/2021 

Zawody powiatowe muszą się odbyć przed otwarciem okna zgłoszenia w SRS 

do półfinałów/finałów 

 „?” oznacza, że miejsce lub data może się zmienić 

KOORDYNATOR WOJEWÓDZKI – Bogusław Kurczak /577 398 636 / bhpbogdankurczak@o2.pl 

  
Półfinał Finał 

Dyscyplina, Grupy, Organizator Data/Półfinał Data/Finał Organizator 

1 

Festiwal sztafet 

Rocznik 2002 i młodsi 

Dziewczęta/Chłopcy 

4 x 100 m 

4 X 400 m – mieszana 

  

OKNO SRS 

30.09.2021 

04.10.2021 

FINAŁ 

06.10.2021   

OPOLE 

  

2  

Sztafetowe biegi przełajowe 

Rocznik 2002 i młodsi 

Dziewczęta/6×800 m/dzikie karty 

Opole-m/2//Nysa/2/ 

Chłopcy/6×1200 m/dzikie karty 

Opole-m/3/Nysa 

  

Okno SRS 

06.10.2021 

10.10.2021 

FINAŁ 

12.10.2021   

  

NAMYSŁÓW  

3 

Badminton – drużynowo 

Rocznik 2002 i młodsi Dziewczęta/Chłopcy 

Z powiatu mogą 

awansować  

3 szkoły 

Szkołę może 

reprezentować 
tylko 

1 drużyna!   

Okno SRS 

08.12.2021 

12.12.2021 

FINAŁ 
14.12.2021  

  

GŁUBCZYCE  



 

4  

Szachy – drużynowo 

Rocznik 2002 i młodsi 

A.OPOLE-m ? 

Olesno/Brzeg 

B.STRZELCE 

Opole-z/K-Koźle 

C.NYSA 

Kluczbork/Prudnik 

D.OPOLE-m II 

Nysa II/Namysłów/Strzelce II 

OKNO SRS 

19.11.2021 

23.11.2021 

PÓŁFINAŁY 

 25.11.2021  

OKNO SRS 

14.12.2021 

19.12.2021 

FINAŁ 

21.12.2021    

 ZWYCIĘZCA 

GRUPY 

A   

  

5  

Tenis stołowy – indywidualny 

Rocznik 2002 i młodsi Dziewczęta/Chłopcy 

A.OPOLE-z 

Opole-m/Brzeg 

B.OLESNO 

Kluczbork/Namysłów 

C.K-KOŹLE 

Krapkowice/Strzelce 

D.NYSA 

Prudnik/Głubczyce  

  

  

Okno SRS 

02.12.2021 

06.12.2021 

PÓŁFINAŁY 

08.12.2021   

  

  

  

Okno SRS 

13.01.2022 

17.01.2022 

FINAŁ 

19.01.2022  

  

  

NYSA 

6  

Unihokej 

Rocznik 2002 i młodsi 

Dziewczęta/Chłopcy  

Z powiatu mogą 

awansować  

3 szkoły 

Szkołę może 

reprezentować 

tylko 

1 drużyna!  

  

Okno SRS 

21.01.2022 

25.01.2022 

FINAŁ 

27.01.2022 

  

  

Dziewczęta 

K-KOŹLE 

Chłopcy 

NIEMODLIN  

 7 

Siatkówka 

Rocznik 2002 i młodsi 

Chłopcy 

A.NYSA 

Namysłów/Prudnik/Krapkowice 

B.K-KOŹLE 

Olesno//Opole-m 
C.K-KOŹLE II 

Kluczbork II/Opole-z  

D.KLUCZBORK 

Nysa II/Brzeg/Strzelce 

  

Okno SRS 

22.01.2022 

26.01.2022 

PÓŁFINAŁY 

28.01.2022   

  

Okno SRS 

18.02.2022 

22.02.2022 

FINAŁ 

22.02.2022   

  

ZWYCIĘZCA 

GRUPY 

A     

8  

Koszykówka 

Rocznik 2002 i młodsi 

Chłopcy 

A.PRUDNIK 

Opole-m II/Opole-z 

B.PRUDNIK II 

Nysa II/K-Koźle/Strzelce 

C.OPOLE-m 

Olesno/Kluczbork 

D.NYSA 

Brzeg/Krapkowice 

 Okno SRS 

20.01.2022 

24.01.2022 

PÓŁFINAŁY 

26.01.2022 

GRUPA C 

28.01.2022  

Okno SRS 

19.02.2022 

23.02.2022 

FINAŁ 

25.02.2022   

  

ZWYCIĘZCA 

GRUPY 

A  

9  

Siatkówka 

Rocznik 2002 i młodsi 

Dziewczęta 

A.KLUCZBORK 
Opole-m II/Olesno II/Namysłów  

B.K-KOŹLE 

Strzelce/Opole-z/Prudnik 

C.OPOLE-m 

Okno SRS 

18.02.2022 

22.02.2022 

PÓŁFINAŁY 

24.02.2022  

GRUPA C 

25.02.2022 

Okno SRS 

03.03.2022 

13.03.2022 

FINAŁ 

15.03.2022 

  

ZWYCIĘZCA 

GRUPY 

A    



 

Nysa/K-Koźle II/Brzeg 

D.OLESNO 

Kluczbork II/Krapkowice 

 10 

Halowa piłka nożna 

Rocznik 2002 i młodsi 

Dziewczęta 

A.BRZEG 

Opole-z II/Olesno 

B.OPOLE-z 

Kluczbork/K-Koźle II/Głubczyce 

C.BRZEG II 

Opole-m/Namysłów/Strzelce 

D.K-KOŹLE 

Nysa/Prudnik/Krapkowice 

  

 Okno SRS 

17.02.2022 

21.02.2022 

PÓŁFINAŁY 

23.02.2022  

  

Okno SRS 

10.03.2022 

14.03.2022 

FINAŁ 

16.03.2022    

  

ZWYCIĘZCA 

GRUPY 

A  

 11 

Halowa piłka nożna 

Rocznik 2002 i młodsi 

Chłopcy 

A.OPOLE-m 

Olesno/K-Koźle/Brzeg II 
B.GŁUBCZYCE 

Opole-m II/Prudnik/Opole-z 
C.BRZEG 

Namysłów/Kluczbork/Głubczyce III 

D.GŁUBCZYCE II 

Nysa/Krapkowice/Strzelce  

  

Okno SRS 

12.02.2022 

16.02.2022 

PÓŁFINAŁY 

18.02.2022  

  

Okno SRS 

11.03.2022 

15.03.2022 

FINAŁ 

17.03.2022  

  

ZWYCIĘZCA 

GRUPY 

A 

  

11 

 Piłka ręczna 

Rocznik 2002 i młodsi 

Chłopcy 

A.BRZEG 

Nysa/Krapkowice/ Olesno/Prudnik/ 

Strzelce II/Opole-m II 

B.OPOLE-m 

Kluczbork/Strzelce/Brzeg II/K-Koźle/ 

Opole-z 

GRUPA A 

Okno SRS 

25.02.2022 

28.02.2022 

02.03.2022 

GRUPA B 

Okno SRS 

05.03.2022 

09.03.2022 

11.03.2022    

 Okno SRS 

22.03.2022 

27.03.2022 

FINAŁ 

29.03.2022  

  

ZWYCIĘZCA 

GRUPY 

A  

12 

Piłka ręczna 

Rocznik 2002 i młodsi 

Dziewczęta 

A.OPOLE-m 

Strzelce/Olesno/Opole-z/Nysa II/ Brzeg  

B.NYSA 

Brzeg II/K-Koźle/Prudnik/Opole-m II/ 

Kluczbork/Krapkowice 

GRUPA A 

Okno SRS 

26.02.2022 

02.03.2022 

04.03.2022 

GRUPA B 

Okno SRS 

17.02.2022 

21.02.2022 

25.02.2022    

Okno SRS 

25.03.2022 

29.03.2022 

FINAŁ 

31.03.2022  

  

ZWYCIĘZCA 

GRUPY 

A  

13  

Koszykówka 

Rocznik 2002 i młodsi 

Dziewczęta 

A.NYSA 

K-Koźle/Opole-m 

B.BRZEG 

Olesno/Kluczbork/Opole-z 

C.BRZEG II 
Strzelce/Namysłów 

D.NYSA II 

Prudnik/Krapkowice 

  

Okno SRS 

12.03.2022 

16.03.2022 

PÓŁFINAŁY 

18.03.2022  

  

 Okno SRS 

30.03.2022 

03.04.2022 

FINAŁ 

05.04.2022   

  

ZWYCIĘZCA 

GRUPY 

A   



 

14  

 Tenis stołowy – drużynowo 

Rocznik 2002 i młodsi 

Mistrzowie Powiatów + 

Dziewczęta 

Strzelce II/Opole-m II/Kluczbork II Brzeg II/ 

Chłopcy 

Opole-m II/Kluczbork II/K-Koźle II 

  

Okno SRS 

06.04.2022 

10.04.2022 

FINAŁ 

12.04.2022  

  

NYSA   

15  

Piłka nożna  

Rocznik 2002 i młodsi 

Dziewczęta 

A.OPOLE -m 

Opole -z/Olesno/K-Koźle 

B.KLUCZBORK 

Strzelce/Brzeg II/Namysłów 

C.BRZEG 

Nysa II/Opole -m II/Kluczbork II 

D.NYSA 

Krapkowice/Głubczyce/Prudnik  

  

Okno SRS 

17.03.2022 

21.03.2022 

PÓŁFINAŁY 

23.03.2022   

  

Okno SRS 

07.04.2022 

11.04.2022 

FINAŁ 

13.04.2022  

  

ZWYCIĘZCA 

GRUPY 

A   

16  

Piłka nożna  

Rocznik 2002 i młodsi 

Chłopcy 

A.GŁUBCZYCE 

Opole–m II/Strzelce 

B.OPOLE-m 

Kluczbork/ Namysłów/Głubczyce II 

C.NYSA 

Brzeg/Krapkowice/Prudnik 

D.OPOLE-z 

K-Koźle/Nysa II/Olesno 

  

 Okno SRS 

23.03.2022 

27.03.2022 

PÓŁFINAŁY 

29.03.2022   

  

Okno SRS 

07.04.2022 

11.04.2022 

FINAŁ 

13.04.2022   

  

ZWYCIĘZCA 

GRUPY 

A   

17  

Indywidualne biegi przełajowe 

Rocznik 2004-2006 

Dziewczęta – 1500 m 

Chłopcy – 1500 m 

Rocznik 2002 i młodsi 

Dziewczęta – 1500 m 

Chłopcy – 2000 m  

  

OKNO SRS 

21.04.2022 

25.04.2022 

FINAŁ 

27.04.2022   

  

TURAWA  

18  

Drużynowe biegi przełajowe 

Rocznik 2002 i młodsi 

Dziewczęta – 1500 m   

Chłopcy – 2000 m    

  

OKNO SRS 

21.04.2022 

25.04.2022 

FINAŁ 

27.04.2022   

TURAWA 

  

 19 

Wędkarstwo spławikowe 

Rocznik 2002 i młodsi Dziewczęta/Chłopcy 

  

 Okno SRS 

13.05.2022 

19.05.2022 

FINAŁ 

21.05.2022    

  

OPOLE 

  

20  

Siatkówka plażowa 

Rocznik 2002 i młodsi 

Dziewczęta 

Mistrzowie Powiatów + 

K-Koźle/Opole-m/Krapkowice/  Nysa/ 

Chłopcy 

Mistrzowie Powiatów + 

K-Koźle/Nysa/Strzelce/ 

  

  

 Okno SRS 

25.05.2022 

29.05.2022 

FINAŁ 

31.05.2022  

  

KRAPKOWICE  



 

 21 

Koszykówka  3×3 

Rocznik 2005 i młodsze 

Dziewczęta 

A.NYSA 

K-Koźle/Opole-z/Głubczyce/Prudnik 

Krapkowice 

B.BRZEG 

Olesno/Kluczbork/Opole-m/Strzelce 

Namysłów 

   

Okno SRS 

21.05.2022 

25.05.2022 

PÓŁFINAŁY 

27.05.2022 

  

Okno SRS 

30.05.2022 

04.06.2022 

FINAŁ 

06.06.2022  

  

ZWYCIĘZCA 

GRUPY 

A    

 22 

Koszykówka 3×3 

Rocznik 2005 i młodsi 

Chłopcy 

A.PRUDNIK 

K-Koźle/Nysa/Opole-z/Głubczyce/ 
Krapkowice 

B.OPOLE-m 

Kluczbork/Olesno/K-Koźle/ Brzeg/ Namysłów 

  

Okno SRS 

20.05.2022 

24.05.2022 

PÓŁFINAŁY 

26.05.2022   

  

Okno SRS 

01.05.2022 

05.06.2022 

FINAŁ 

07.06.2022   

  

ZWYCIĘZCA 

GRUPY 

A      

23  

Lekkoatletyka – indywidualnie 

Rocznik 2002 i młodsi 

Dziewczęta + dzikie karty 

Chłopcy + dzikie karty 

 Powiat może 

wystawić 3 

zawodników/czek 

na każdym 

dystansie + 2 

sztafety   

Okno SRS 

03.06.2022 

07.06.2022 

FINAŁ 

09.06.2022  

  

OPOLE  

24  

Szkolna drużynowa liga lekkoatletyczna 

Rocznik 2002 i młodsi 

Chłopcy/dziewczęta   

Okno SRS 

03.06.2022 

07.06.2022 

FINAŁ 

09.06.2022  

  

 OPOLE 

 

Objaśnienia dotyczące  rejestracji w SRS w roku szkolnym 2021/2022:  

1. Szkoły już zarejestrowane  i będące w systemie  SRS zgłaszają swój akces do wybranego rodzaju 

współzawodnictwa w roku szkolnym 2021/2022 nie później niż do 30 września 2021 r:  

- Igrzyska Dzieci  (roczniki 2009 i młodsi)  

- Igrzyska Młodzieży Szkolnej   (roczniki 2007 - 2008)   

- Licealiada  (uczniowie dziennych szkół średnich rocznik 2002 i młodsi).  

Po aktualizacji danych szkoły - profil szkoły staje się aktywny na rok szkolny  

2021/2022   

2. Szkoły nowo zgłaszane postępują wg instrukcji dotyczące rejestracji.   

 
    

   

LICEALIADA 
2021/2022 

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM ZAWODÓW DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ  

W ROCZNIKACH 2002 I MŁODSI 

 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz zasadami szczegółowymi 

zawartymi w kalendarzach wojewódzkich.   

W sprawach przepisów dyscyplin  nieujętych w regulaminie stosuje się przepisy Polskich Związków 

Sportowych. 
 

 



 

KOSZYKÓWKA 

(zawody ogólnopolskie) 
 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół 

srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

 

1. Uczestnictwo  
- zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców.  
- drużynę stanowią uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej urodzeni w 2002 i młodsi (szkoły dzienne)).  
- zespół liczy do 12 zawodników (w turnieju). 
 

2. Przepisy gry  
- czas gry: 4 x 10 minut, czas gry w turnieju 4 x 8 minut.  
- zawody nie mogą się rozpocząć jeżeli zespół nie liczy 8 zawodników. W razie remisu zarządza się 

5 minutowe dogrywki.  
- w każdej kwarcie zespół ma prawo do dyspozycji jedną 1-minutową przerwę. W czwartej kwarcie 

dodatkowo jeszcze jedną. 

- rozgrywki dziewcząt odbywać się będą piłką nr 6, chłopców piłka nr 7 
 
3. Punktacja  
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower 0 punktów. 

O kolejności zespołów decydują kolejno: 

1.  większa liczba zdobytych punktów 

2.  jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów  w danej 

grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) pomiędzy tymi drużynami.  Jeżeli liczba 

punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według 

poniższych zasad, w następującej kolejności: 

a. decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi 

drużynami. 

b. decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi  drużynami. 

c. decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie. 

d. decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie. 

Jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze 

losowania. 

3. Jeżeli jedna (1)  lub  więcej  drużyn  zostaje  sklasyfikowanych na  którymkolwiek  etapie 

zasad  podanych powyżej,  to  procedury  z punktu 2 stosuje się ponownie w stosunku do 

pozostałych  niesklasyfikowanych drużyn. 

 

Link do przykładów klasyfikacji drużyn (str.67) przepisów PZKosz. 
 

Uwaga: Wysokość zawieszenia koszy na zawodach finałów ogólnopolskich zostanie podana w 

komunikacie organizacyjnym dotyczącym finału krajowego. 
 

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  

 

https://plk.pl/internalfiles/fckfiles/file/dokumenty/regulaminy2017_18/Oficjalne_Przepisy_Gry_FIBA_2017_Y.pdf


 

KOSZYKÓWKA (3X3) 

(zawody ogólnopolskie) 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół 

srs.szs.pl zgodnie z kalendarzem wojewódzkim nie później niż do 30 września 2021 roku.                            

 

I. Uczestnictwo 

- w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców. 

- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2005 i młodsi (szkoły dzienne). 

 

II. Przepisy gry. 

1. mecze są rozgrywane na boisku koszykówki (3x3) z jednym koszem (wysokość – 3,05 m), boisko musi 

mieć wyznaczoną linię rzutów wolnych (4 m), linię rzutów za 2 punkty (6,75) oraz półkole „bez szarży” 

pod koszem; można używać tradycyjnego boiska do koszykówki, 

2. drużyna składa się z 4 zawodników (3 zawodników na boisku i 1 zmiennik), trener nie może przebywać 

w obrębie boiska ani komunikować się zdalnie z trybun, 

3. rozgrywki dziewcząt i chłopców powinny odbywać się piłką do gry w koszykówkę o rozmiarze 6, 

4. zespół sędziowski składa się z 1 lub 2 sędziów boiskowych i sędziów stolikowych, 

5. rzut monetą zdecyduje o tym, której drużynie przyznane zostanie posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu, 

drużyna, która wygra losowanie ma prawo wybrać posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu lub przed 

rozpoczęciem ewentualnej rozgrywki, 

6. czas gry wynosi 8 minut, zegar czasu gry będzie zatrzymywany podczas sytuacji martwej piłki oraz 

podczas rzutów wolnych, 

7. drużyna musi oddać rzut do kosza w ciągu 12 sekund; gra na zwłokę lub zaniechanie aktywnej gry jest 

błędem, jeżeli boisko nie jest wyposażone w zegar odmierzający czas do rzutu i drużyna nie stara się 

zakończyć akcji rzutem do kosza, sędzia udziela tej drużynie ostrzeżenia rozpoczynając odliczanie 

ostatnich pięciu (5) sekund akcji, 

8. drużyna, która zdobędzie jako pierwsza 21 lub więcej punktów wygrywa mecz przed upływem czasu 

(dotyczy regulaminowego czasu gry), 

9. jeżeli na koniec regularnego czasu gry wynik pozostaje nie rozstrzygnięty, zostanie rozegrana dogrywka; 

przed rozpoczęciem dogrywki będzie miała miejsce jednominutowa przerwa, 

10. drużyna, która pierwsza zdobędzie 2 punkty w dogrywce, wygrywa mecz, 

11. drużyna podlega karze za faule drużyny po tym, jak popełniła 6 fauli, faule popełnione w trakcie akcji 

rzutowej w polu wewnątrz łuku będą karane jednym rzutem wolnym, a popełnione w trakcie akcji rzutowej 

z pola za łukiem będą karane dwoma rzutami wolnymi, 

12. faule popełnione w trakcie akcji rzutowej, po której piłka wpada do kosza po rzucie z gry, karane są 

dodatkowym jednym rzutem wolnym lub dwoma (gdy rzut był zza łuku), 

13. siódmy, ósmy i dziewiąty faul drużyny zawsze będzie karany dwoma rzutami wolnymi, kolejne faule 

karane są dwoma rzutami oraz posiadaniem piłki, 

14. nie przyznaje się rzutu za faul ataku, 

15. za faul techniczny przyznaje się jeden rzut wolny, 

16. za faul niesportowy przyznaje się dwa rzuty wolne, 

  

17. zmiana posiadania piłki przez którąkolwiek z drużyn, następująca po sytuacji martwej piłki (aut, faul), 

musi rozpocząć się wymianą piłki (pomiędzy dwoma zawodnikami obrony oraz ataku) za łukiem na 

szczycie boiska (tzw. check ball), 

18. po celnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym grę wznawia drużyna, która nie zdobyła punktów, 

poprzez kozłowanie lub podanie piłki do partnera znajdującego się poza łukiem, 

19. przeciwnik może bronić podczas wyprowadzania lub podawania piłki poza łuk (poza „półkołem bez 

szarży”), 

20. po niecelnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym, jeśli drużyna ataku zbierze piłkę, może 

kontynuować grę; jeśli drużyna obrony zbierze piłkę to musi ją wyprowadzić poza łuk, 



 

21. w sytuacji rzutu sędziowskiego piłkę przyznaje się drużynie obrony, 

22. zawodnik, który popełni dwa faule niesportowe zostaje zdyskwalifikowany, drużynie przeciwnej 

przyznaje się dwa rzuty wolne i posiadanie piłki, 

23. zawodnik, który popełnił dwa (2) faule niesportowe (nie ma zastosowania do fauli technicznych) 

zostanie zdyskwalifikowany przez sędziów z udziału w meczu i może zostać zdyskwalifikowany z całego 

wydarzenia przez organizatora, 

24. zmiany mogą być dokonane przez którąkolwiek z drużyn, podczas gdy piłka staje się martwa, przed 

wymianą piłki pomiędzy zawodnikami drużyny ataku i obrony (tzw. check-ball) lub przed rzutem wolnym; 

zmiany mogą się odbywać jedynie poza linią końcową, naprzeciwko kosza, nie wymagają one 

jakiegokolwiek działania ze strony sędziów, 

25. każda drużyna ma prawo do jednej, 30-sto sekundowej przerwy, przerwy na żądanie; jakkolwiek 

zawodnik może poprosić o przyznanie przerwy na żądanie podczas sytuacji martwej piłki. 

 

III. Punktacja 

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane 1 punkt, za walkower zero punktów. 

O kolejności zespołów decydują kolejno: 

1. większa liczba zdobytych punktów, 

2. jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej 

grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (i) meczu (-ów) pomiędzy drużynami. Jeżeli liczba 

punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według 

poniższych zasad, w następującej kolejności: 

a) decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi 

drużynami, 

b) decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami, 

c) decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie, 

d) decyduje większa liczba koszy we wszystkich meczach w danej grupie. 

 

Jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze 

losowania. 

 

3. Jeżeli jedna (1) lub więcej drużyn zostaje sklasyfikowanych na którymkolwiek zasad podanych powyżej, 

to procedury z punktu 2 stosuje się ponownie do pozostałych niesklasyfikowanych drużyn. 

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 

 

PIŁKA SIATKOWA 

(zawody ogólnopolskie) 
  
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół 

srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 
 
1.  Uczestnictwo  
- zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców. 

- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadgimnazjalnej (szkoły dzienne) urodzeni  w 2002 

roku i młodsi (szkoły dzienne).   
- zespół liczy do 12 zawodników (w turnieju). 



 

 

2. Przepisy gry  
Wysokość siatki:  
- dziewczęta: 224 cm  

-       chłopcy:  

243 cm  
Spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywa się do 25 punktów. - trzeci decydujący 

set do 15 pkt. 
 
3. Punktacja  
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za walkower 0 punktów.              

O kolejności zespołów decydują kolejno:  
a. większa liczba zdobytych punktów,  
b. większa liczba zwycięstw,  
c. większy stosunek setów,  
d. większy stosunek „małych” punktów,  
e. wynik bezpośrednich spotkań (kolejno - punkty, sety, „małe punkty”). 
 

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

 Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 
 

 

PIŁKA NOŻNA 

(zawody ogólnopolskie) 
  
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół 

srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

 

I. Uczestnictwo  
1. drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadgimnazjalnej urodzeni w 2002 i młodsi.  
2. Oddzielne zawody dla dziewcząt i chłopców  
3. zespół liczy 12 zawodników (w całym turnieju). 

 

II. Przepisy gry  
Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie określone  w regulaminie 

– zgodnie z przepisami PZPN. 

10. Zespół składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz.  
11. zawody powinny być rozgrywane na boisku o nawierzchni trawiastej o wymiarach szerokość 20 – 

32 m długość 40 – 56 m, bramki: 5 x 2 m, dopuszcza się na niższych szczeblach bramki      3 x 2 m.,  
12. czas gry: 2 x 15 - 20 minut + do 5 minut przerwa,  
13. obuwie: lanki, turfy,  
14. piłka: numer „5”,  
15. pole karne: prostokąt o wymiarach 7 x 15 m ( w przypadku o wymiarach boiska 20 x 40 m, pole 

bramkowe wyznacza półłuk o promieniu 6 m (pole jak w piłce ręcznej),  
16. bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu karnym,  



 

17. gra bez “spalonego”,  
18.  zmiany hokejowe (błędy będą karane w następujący sposób: strata piłki) 

10. rzut karny z 7 m przy bramkach 3 x 2 m lub 9 m przy bramkach 5 x 2 m, 

11. Rzut od bramki wybijany jest z „piątki” (czyli z piłki nieruchomo stojącej na ziemi w obrębie pola 

karnego). Piłka musi opuścić pole karne. 

12. rzut od bramki wybijany jest z „piątki” tylko w obrębie własnej połowy. (piłka musi dotknąć podłoża 

na własnej połowie).  
13. bramkarz po chwycie piłki z akcji wprowadza piłkę tylko w obrębie własnej połowy. Piłka 

wprowadzona do gry przez bramkarza nie może przekroczyć linii środkowej boiska.  
14. za złe wprowadzenie przez bramkarza przyznaje się drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni, 

wykonywany z linii środkowej boiska z miejsca jej przekroczenia. W tym wypadku nie obowiązuje przepis 

o „prawie korzyści”,  
15. rozpoczęcie i wznowienie gry ze środka boiska traktowane jest jako rzut wolny pośredni, 

16. piłka z rozpoczęcia/wznowienia gry może zostać zagrana do tyłu, 

17. rzut wolny: bramkę bezpośrednio można zdobyć tylko z połowy przeciwnika, 

18. podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się 

przynajmniej w odległości 5 m od piłki, 

19. Stosuje się następujące kary dyscyplinarne: pierwsze czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 

minuty (zespół gra w komplecie), drugie czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty (zespół gra w 

komplecie), kolejne wykluczenie z gry oznacza czerwoną kartkę (zespół gra  w komplecie). Za wybitne 

niesportowe zachowanie sędzia pokazuje czerwoną kartkę (zespół gra      w komplecie). 
 
III. Punktacja  
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis - 1 punkt, za przegrane  0 punktów.                       

O kolejności zespołów decydują kolejno:  
1. większa liczba zdobytych punktów,  
2. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:  
a. większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami 

(bezpośredni mecz /-e),  
b. korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,  
c. lepsza różnica bramek w całym turnieju,  
d. większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju,  
3. jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między 

zainteresowanymi zespołami 
 
W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, przeprowadza się dogrywkę trwająca 5 

minut. Następnie rzuty karne strzelane najpierw po 5. W następnej kolejności rzuty karne - wykonywane 

najpierw po 5, a następnie po 1 aż do skutku. 

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 
 

 

 

 



 

PIŁKA RĘCZNA 

(zawody ogólnopolskie) 
  
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół 

srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 
 
1.  Uczestnictwo  
- zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców.  
- drużynę stanowią uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej urodzeni w 2002 roku i młodsi (szkoły 

dzienne).  
- zespół liczy do 16 zawodników 
 

2. Przepisy gry  
- czas gry: 2 x 25 minut + 5 minut przerwy. (w systemie turniejowym czas gry dostosowany jest do 

liczby rozgrywanych meczy).  
- obowiązują rozmiary piłki: nr 2 ( 54-56 cm) – dziewczęta; nr 3 ( 56-58)- chłopcy 

- jeżeli mecz zakończy się remisem, o wyniku meczu decydują rzuty karne ( każda drużyna wykonuje po       

3 rzuty karne wykonywane przez innych zawodników, jeżeli nie przyniosą one rozstrzygnięcia, drużyny 

wykonują po jednym karnym, aż do wyłonienia zwycięzcy )  
- drużyna ma prawo wziąć 1-minutowy czas w każdej połowie meczu.  
- dowolny system ustawienia obrony podczas całego meczu.  
- zmieniony jest przepis dotyczący zmian; zmiany zawodników możliwe są  w dowolnym momencie 

meczu, a nie tylko wtedy, gdy drużyna zmieniająca zawodnika jest w posiadaniu piłki 
 
3. Punktacja 

 

III. Za wyniki osiągnięte w poszczególnych zawodach przyznaje się: 

9. 3 pkt. – za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry 

10. 2 pkt. – za zwycięstwo po rzutach karnych 

11. 1 pkt.  – za porażkę w rzutach karnych, 

12. 0 pkt. – za porażkę w regulaminowym czasie gry 

   
1) większa liczba zdobytych punktów;  
2) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:  
a) większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanym  

b)  i drużynami;  
c) większa dodatnia różnica bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi drużynami;  
d) większa liczba zdobytych bramek w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami;  
e) większa dodatnia (mniejsza ujemna) różnica bramek ze wszystkich zawodów;  
f) większa liczba zdobytych bramek we wszystkich zawodach;  
g) losowanie. 
 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 



 

UNIHOKEJ 

(zawody ogólnopolskie) 

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

 

I. Uczestnictwo 

- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w latach 2002 i młodsi (szkoły dzienne). 

- zawody rozgrywane są oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców 

- zespół składa się z 12 zawodników – 5 na boisku + bramkarz  i  6 rezerwowych  

 

II. Przepisy gry 

Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie określone w regulaminie 

– zgodnie z przepisami PZU.  

- czas gry 3 tercje x 5-6 minut + 2 minuty przerwy (zgodnie z ustaleniami organizatora). 

- bramki 160 cm x 115 cm (dopuszcza się bramki klubowe 140 cm x 105 cm) 

- pole bramkowe: szerokość 5 m, długość 4 m. 

- pole przedbramkowe: szerokość  2,5 m, długość 1 m (linia bramkowa znajduje się 3,5 od linii końcowej 

boiska) 

- dopuszcza się w rozgrywkach miejskich/gminnych hale o mniejszych rozmiarach niż przewidują przepisy 

PZU minimalna wielkość boiska 24m x 12m 

- na mniejszych halach zmniejszamy ilość zawodników na boisku 

 

III. Punktacja: 

Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis – 1 punkt, za przegraną – 0 punktów. 

 

O kolejności miejsc decyduje: 

d) większa liczba zdobytych punktów, 

e) gdy dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: 

4. wynik bezpośredniego spotkania lub mała tabela - między zainteresowanymi zespołami (większa liczba 

zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami) 

5. lepsza różnica bramek - większa, dodatnia różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami                            

w spotkaniach tych drużyn,  

6. większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju, 

f) jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między 

zainteresowanymi drużynami. 

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 
 

SZKOLNA DRUŻYNOWA LIGA LEKKOATLETYCZNA 

(zawody ogólnopolskie) 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół 

srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2020 roku. 



 

Aby wziąć udział w zawodach należy posiadać wydruk SRS i aktualną legitymację szkolną. 

I. Uczestnictwo 

- drużynę stanowią uczniowie szkoły rocznik 2002 i młodsi (szkoły dzienne). 

- zespół liczy maksymalnie 16 zawodników /czek. 

- zawodnik może brać udział w jednej konkurencji i w sztafecie ( z wyłączeniem biegów na 800 m.  i 1500 

m. K i M). 

- zespół musi wystartować co najmniej w 5 konkurencjach. 

- w jednej konkurencji szkoła może wystawić 2 zawodników ale nie więcej niż 3 zawodników. 

- szkoła ma prawo wystawić jedną sztafetę. 

- biegi w seriach na czas 

- w konkurencjach technicznych po 4 próby 

 

II. Program zawodów 

Na niższych szczeblach zawodów niż wojewódzki,  organizatorzy ustalają program dostosowany do 

możliwości bazowych wybierając konkurencje z niżej wymienionych. 

Na finałach wojewódzkich rywalizacja odbywa się we wszystkich konkurencjach. Zaleca się aby finały 

wojewódzkie odbywały się z elektronicznym pomiarem czasu, wiatromierzem aby wyniki mogły być 

zaliczone do tabel PZLA. 

Dziewczęta:                                                                                                                                                   

biegi krótkie ; 100 m, 200 m, 400 m, 

biegi  średnie :800m , 1500 m., 

skoki; skok w dal, skok wzwyż, 

rzuty; rzut oszczepem (500 g), pchnięcie kulą (3 kg,) rzut dyskiem (1 kg,), ( dla juniorki młodszej), 

sztafeta 4 x 100 m. 

Chłopcy: 

biegi; 100 m, 200 m, 400 m, 

biegi średnie; 800 m, 1500 m., 

skoki; skok w dal, skok wzwyż, 

rzuty; rzut oszczepem (700 g), pchnięcie kulą (5 kg), rzut dyskiem (1,5 kg), 

( dla juniora młodszego),                                                                                                                                                                      

sztafeta 4 x 100 m. 

III. Punktacja 

- osiągnięte w bezpośredniej rywalizacji wyniki przelicza się na punkty wg tabel punktowych. 

- na wynik drużyny składa się 12 (lub mniej) najlepszych rezultatów, 

- przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I – III o wyższej lokacie 

decydują, wynik przeliczony na punkty najlepszego zawodnika , jeśli to nie wyłoni I –III miejsca to kolejno 

sprawdzamy wyniki kolejnych zawodników 

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 



 

  

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 

(zawody ogólnopolskie) 
  
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół 

srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

 

1.Uczestnictwo  
- w zawodach startują reprezentacje szkół oddzielnie, dziewcząt i chłopców  
- reprezentacja składa się 8 uczniów/uczennic, urodzonych w 2002 i młodsi (szkoły dzienne).  
 

2.Program zawodów  
Biegi sztafetowe na dystansach uzależnionych od ukształtowania terenu i innych czynników  
- dziewczęta 6 x 800 m  
- chłopcy 6 x 1200 m 

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 

DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 

(zawody ogólnopolskie) 

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

  

1. Uczestnictwo 

- w zawodach startują reprezentacje szkolne, oddzielnie dziewcząt i chłopców 

Zespół składa się z 4 uczennic/uczniów z roczników 2002 i młodsi (szkoły dzienne). 

 

2. Program zawodów 

Biegi na dystansach: 

- dziewczęta rocznik 2002 i młodsze – biegi na dystansie 1500 m 

- chłopcy rocznik 2002 i młodsi  – biegi na dystansie 2500 m 

3. Sposób przeprowadzania zawodów 

Start wspólny w poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach po  4 zawodników; 

wyznaczeni przez nauczyciela liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy, wg ustaleń drużyn, za nimi. 

Zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatletycznych. 

4. Punktacja 

1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkt, 3 miejsce – 3 punkty, 4 miejsce – 4 punkty,  5 miejsce – 5 punktów 

itd. Miejsce na mecie zawodnika równa się ilości punktów jakie zdobywa zawodnik dla swojej drużyny. 



 

Wynik drużyny to suma punktów 4 zawodników. Drużyna, która zdobywa najmniej punktów zostaje 

zwycięzca zawodów.  

Jeżeli drużyna liczy mniej osób to nie może wystartować w zawodach. 

Jeżeli jeden z zawodników drużyny nie ukończy biegu to otrzymuje punkty za ostatnie miejsce                          

w zawodach. 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 
 

TENIS STOŁOWY DRUŻYNOWY 

(zawody ogólnopolskie) 
 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

  

I. Uczestnictwo 

1. W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców. 

2. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzonych w 2002 i młodsi. 

Zespół liczy: 

- 2 dziewczynki + 1 rezerwowa lub 2 chłopców + 1 rezerwowy, 

- obowiązuje ten sam skład przez cały turniej. 

 

II. Sposób przeprowadzenia zawodów 

Kolejność gier: 

I rzut   II rzut    III rzut 

A – X       A – Y 

                             Gra podwójna 

B – Y       B – X 

 

1. Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych gier. 

2. Gry rozgrywane są do  dwóch - trzech wygranych setów (w zależności od liczby drużyn                        

w turnieju). Sety gra się do 11 pkt z zachowaniem min. 2-punktowej przewagi. 

3. Zawodnik rezerwowy może zagrać w grze podwójnej, a w następnej grze może być zawodnikiem 

podstawowym. 

4. W przypadku kontuzji gra zakończona jest przegraną a zawodnik rezerwowy od gry następnej jest 

zawodnikiem podstawowym. 

5. System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn 

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

Zgoda pozostaje w szkole.  



 

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 
 

BADMINTON DRUŻYNOWY 
  
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół 

srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

 

1. Uczestnictwo: 

  
1. w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.  

2. drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadgimnazjalnej urodzeni w 2002 i młodsi (szkoły 

dzienne). Zespół liczy:  
- 2 dziewczynki + 1 zawodniczka rezerwowa,  
- 2 chłopców + zawodnik rezerwowy,  
- obowiązuje ten sam skład przez cały turniej. 

 

Sposób przeprowadzenia zawodów: 

  

 Kolejność gier:  

 II rzut III rzut 

  A – Y 

 Gra podwójna  

  B – X 
 
3. Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych gier. 

4. Gry rozgrywane są do dwóch - trzech wygranych setów. Sety gra się do 11 pkt (bez prawa 

podwyższania) 

5. Zawodnik rezerwowy może zagrać w grze podwójnej, a w następnej grze może być zawodnikiem 

podstawowym. 

6. W przypadku kontuzji gra zakończona jest przegraną a zawodnik rezerwowy od gry następnej jest 

zawodnikiem podstawowym. 

7. System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn. 
 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 

SZACHY 

(zawody ogólnopolskie) 

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

 

I. Uczestnictwo 

1. drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzonych w latach 2002 i młodsi (szkoły 

dzienne). 

2. drużyna składa się z 4 osób: 



 

- I szachownica   - chłopiec lub dziewczyna 

- II szachownica  - chłopiec lub dziewczyna 

- III szachownica  - chłopiec lub dziewczyna 

- IV szachownica  - dziewczyna, 

 

3. skład drużyny obowiązuje przez cały turniej. 

4. w zawodach obowiązują przepisy FIDE i PZSzach. 

5. do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia główny, którego decyzje są 

ostateczne. 

6. zaleca się wprowadzenie na każdym etapie rozgrywek kojarzenia komputerowego systemem 

ChessArbiter. 

 

II. Program zawodów 

1. zaleca się prowadzenie zawodów systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 7-9 rund  

(w przypadku rozgrywek wojewódzkich) 

2. tempo gry, w przypadku posiadania zegarów elektronicznych 15 min. na partię dla zawodnika.   

W przypadku nie posiadania zegarów elektronicznych 10-20 min. na partię dla zawodnika w rozgrywkach 

wojewódzkich. 

  

 

III. Punktacja 

- Kolejność miejsc w zawodach będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych dużych punktów (tzw. 

meczowych):  wygranie meczu - 2 punkty, remis – 1 punkt, przegrana - 0 punktów. a przy ich równości decydują 

kolejno: 

- suma punktów małych zdobytych na wszystkich szachownicach (wygrana 1 punkt, remis 0,5 punktu., przegrana 

– 0 punkt.), 

- wartościowanie pełne Buchholza, 

- wynik bezpośredniego spotkania, 

- lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach.  

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

 Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 

SIATKÓWKA PLAŻOWA 

(zawody ogólnopolskie) 

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

 

I. Uczestnictwo 

- drużynę stanowią uczniowie  szkoły rocznik 2002 i młodsi (szkoły dzienne). 

- zespół liczy 2 zawodników + 1 rezerwowy                   . 

 

II. Przepisy gry 

h. Boisko o wymiarach 16 x 8 m 

i. Wysokość siatki: 

- dziewczęta:  min. 215 cm 



 

- chłopcy: min. 235 cm 

j. spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów. Sety rozgrywa się do 15 punktów przy przynajmniej 

dwóch punktach przewagi jednego z zespołów, trzeci decydujący set do 11 pkt przy przynajmniej dwóch 

punktach przewagi jednego z zespołów. 

k. zawodnik rezerwowy ma prawo wejść wyłącznie raz na boisko w trakcie meczu – bez prawa zmiany 

powrotnej 

l. kolejność zagrywki musi być zachowana od początku do końca seta ( zgodnie z kolejnością podaną przez 

kapitana zespołu po losowaniu) 

m. każda akcja mająca na celu skierowanie piłki w kierunku przeciwnika, z wyjątkiem zagrywki i bloku, jest 

traktowana jako atak 

n. każda pierwsza piłka ( w tym również z zagrywki) nie może być odbita oburącz górą (palcami)  

 

III. Punktacja 

W przypadku rozgrywania zawodów innym systemem niż „brazylijski” za wygrane spotkanie drużyna 

otrzymuje 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za walkower 0 punktów. O kolejności zespołów decydują 

kolejno: 

1.   większa liczba zdobytych punktów 

2.   jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: 

a.  wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami 

b. lepszy (wyższy) stosunek setów – wygranych do przegranych w turnieju 

c. lepszy (wyższy) stosunek małych punktów – zdobytych do straconych w turnieju. 

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 

 

BIEGI PRZEŁAJOWE INDYWIDUALNE 
  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.  

  

Uczestnictwo   

W zawodach finałowych startuje po 5 zawodników(czek) wyłonionych w eliminacjach powiatowych na 

poszczególnych dystansach. Prawo startu mają uczniowie urodzeni w 2002 i młodsi (szkoły dzienne). 

W Mistrzostwach Powiatu może startować do 5 zawodników(czek) z danej szkoły. 

Dodatkowo powiat, którego zawodnik/zawodniczka zajęli w poprzednim roku szkolnym miejsca od I – IV 

otrzyma tzw. „dziką kartę”. 

Rocznik 2002 i młodsi   

- dziewczęta – 1500 m,   

- chłopcy – 2500 m,   

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  



 

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 

 

HALOWA PIŁKA NOŻNA 
  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.  

  

I. Uczestnictwo   

Zawody odbywają się osobno dla chłopców i dziewcząt. W skład wchodzą uczniowie tylko jednej szkoły. 

W zawodach biorą udział 10 – osobowe zespoły, 4 zawodników w polu + bramkarz oraz do 5 zawodników 

rezerwowych urodzonych w latach 2002  i młodsi (szkoły dzienne).  

II. Program zawodów   

1. Pole gry   

- boisko o wymiarach do gry w piłkę ręczną,   

- pole karne jest zarazem polem bramkowym (linia ciągła 6 metrów),   

- - bramki o rozmiarach 2m x 3m,   

- punkt rzutu karnego to linie 6 metra od środka linii bramkowej,   

- drugi punkt rzutu karnego to punkt w odległości 10m od środka linii bramkowej w równej odległości 

od obu słupków bramkowych,   

2. Piłka   

Zawody rozgrywane będą specjalnymi piłkami do gry na hali Nr 4(nisko kozłujące)  

3. Ilość zawodników   

- drużyna składa się z 5 zawodników, w tym bramkarz oraz 6 zawodników rezerwowych,  - wymiana 

zawodników:   

d) liczba zmian podczas meczu jest nieograniczona .Zawodnik który został zmieniony może powrócić 

na boisko jako zmiennik innego zawodnika,   

e) zmiana zawodników następuje zarówno kiedy piłka jest w grze jak i poza grą z zachowaniem 

następujących warunków :   

- zawodnik opuszczający boisko musi przekroczyć linię boczną w obrębie strefy zmian jego drużyny,   

- zawodnik wchodzący na boisko musi uczynić to również w strefie zmian, ale nie wcześniej niż 

zawodnik schodzący przekraczający całkowicie linię boczną,            

- bramkarz może zamienić się miejscami z zawodnikiem pola.   

f) jeżeli podczas przeprowadzenia zmiany, zawodnik rezerwowy wejdzie na pole gry zanim zawodnik 

schodzący je opuści:   

- gra winna być przerwana,   

- zawodnik schodzący powinien opuścić boisko ,   

- zawodnik wchodzący zostaje napomniany (żółta kartka-kara 2min) i nakazuje mu się opuszczenie 

boiska , w jego miejsce nie może pojawić się żaden inny zawodnik ,przed upływem czasu określającego 

długość kary (chyba, że jego zespół straci bramkę )   

- grę wznawia się rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca gdzie była 

piłka w chwili przerwania gry. Jeżeli miało to miejsce w polu karnym, rzut wolny pośredni należy wykonać 

z linii pola karnego najbliżej miejsca położenia piłki w chwili przerwania gry.   

d) w chwili rozpoczęcia gry , każda drużyna musi liczyć pięciu zawodników   

- jeżeli w przypadku wykluczeń zawodników (włączając bramkarza), któraś z drużyn liczy mniej niż 

3 zawodników grę należy zakończyć.  

4. Ubiór zawodników:   



 

- bluza lub koszulka, spodenki, skarpety, ochraniacze na piszczele ,obuwie treningowe lub 

gimnastyczne płócienne lub z miękkiej skóry z podeszwą   z gumy lub innego podobnego materiału,  

- numery muszą się znajdować na tylnej stronie koszulek,   

- ochraniacze muszą być całkowicie zakryte przez skarpety (getry),   

- bramkarze mogą nosić długie spodnie, ich ubiór musi różnić się kolorystycznie od ubioru innych 

zawodników,   

- jeżeli zawodnik z pola zastępuje bramkarza, koszulka bramkarska którą założy musi mieć na 

plecach jego własny numer.  

5. Czas trwania gry:   

3) Gra składa się z dwóch równych części po 10 min ( z tolerancją do minus 2 min)   

4) Drużyny maja prawo do jednego 1-minutowego czasu dla drużyny podczas każdej połowy meczu   

z zastosowaniem następujących zasad:   

- trenerzy zgłaszają prośby o czas dla drużyny trwający 1min.   

- czas dla drużyny może byś udzielony w każdej chwili z zastrzeżeniem, że drużyna ubiegająca się    

o niego jest w posiadaniu piłki.   

- kiedy czas dla drużyny jest przyznany, zawodnicy muszą pozostać w polu gry. Instrukcje trenera 

mogą byś przekazywane przy linii bocznej na wysokości ławek rezerwowych.  

6. Piłka w grze i poza grą:   

1) piłka jest poza grą gdy:   

- całym obwodem przekroczy linię bramkową lub linię boczną, zarówno na ziemi (podłożu) jak             

i w powietrzu, - gra została przerwana przez sędziego,  - uderzy w sufit,   

- 2) piłka w grze jest w pozostałym czasie włączając sytuację, gdy:   

- odbija się od słupka bramkowego ,poprzeczki i pozostanie na polu gry,   

- odbija się od sędziego, który znajduje się na polu gry Kiedy mecz rozgrywany jest na hali, a piłka 

przypadkowo uderzy w sufit, gdy wznawia się rzutem z autu przyznanym drużynie przeciwnej dla 

zawodnika, który jako ostatni dotknął piłki.  

7. Zdobycie bramki   

Bramka jest zdobyta, gdy piłka całym swym obwodem przekroczy linię bramkową pomiędzy słupkami 

bramkowymi i poprzeczką, zakładając, że zawodnik drużyny ,która zdobyła bramkę nie rzucił, nie niósł 

lub celowo nie zagrał piłki ręką lub ramieniem (dotyczy również bramkarza) i nie naruszył wcześniej             

w jakikolwiek sposób przepisów gry.  

8. Gra - niedozwolone i niesportowe zachowanie   

1) Rzut wolny bezpośredni przyznaje się drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik:   

- kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika,   

- podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi,   

- skacze na przeciwnika,   

- atakuje (nawet barkiem) przeciwnika,  - uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika,   

- popycha przeciwnika,   

- przytrzymuje przeciwnika,   

- pluje na przeciwnika,   

- za pomocą wślizgu atakuje piłkę będącą w posiadaniu (lub usiłującego ją zgrać) przeciwnika 

(oprócz bramkarza we własnym polu karnym)   

5) Rzut wolny wykonuje się z miejsca przewinienia, chyba, że rzut wolny został przyznany zespołowi 

broniącemu się we własnym polu karnym, wtedy rzut karny może być wykonany z dowolnego miejsca pola 

karnego. Powyższe przewinienia (faule) są akumulowane.  

6) Rzut karny przyznaje się gdy zawodnik popełnia przewinienie w jego polu karnym, niezależnie od 

położenia piłki, zakładając, że w momencie przewinienia piłka była    w grze.   

7) Rzut wolny pośredni przyznawany jest drużynie przeciwnej, gdy:   



 

c) - bramkarz po uwolnieniu piłki ze swego posiadania otrzymuje, że z powrotem od współpartnera, 

jeżeli wcześniej nie przekroczyła ona linii środkowej lub nie została zgrana lub dotknięta przez 

przeciwnika, - dotyka lub zagrywa piłkę rękami po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez współpartnera, 

- dotyka lub zagrywa piłkę rękoma po otrzymaniu jej bezpośrednio      z rzutu z autu wykonywanego przez 

współpartnera - dotyka lub prowadzi piłkę rękami albo nogą ,na swojej połowie boiska, dłużej niż 4sek   

d) zawodnik zdaniem sędziego :   

- gra w sposób niebezpieczny,   

- celowo przeszkadza przeciwnikowi w poruszaniu się (bez zamiaru zagrania piłki),   

- przeszkadza bramkarzowi w uwolnieniu piłki z rąk   

5) Rzut wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia. Jeżeli było to w polu karnym, rzut wolny 

pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca, gdzie nastąpiło przewinienie.  

  

9. Sankcje dyscyplinarne   

Żółte i czerwone kartki mogą być pokazane tylko zawodnikowi i zawodnikom rezerwowym,   

a) zawodnik karany jest napomniany żółtą kartką jeżeli:   

  -         jest winny niesportowego zachowania,   

- słownie lub czynnie demonstruje niezadowolenie,   

- uporczywie narusza przepisy gry,   

- opóźnia wznowienie gry,   

- nie zachowuje wymaganej odległości przy wznawianiu gry rzutem różnym lub rzutem wolnym, 

rzutem z autu, rzutem od bramki,   

- wchodzi lub wraca na boisko bez zgody sędziego lub narusza procedury zmian   

- rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego,   

b) zawodnik karany jest wykluczeniem i czerwoną kartką, jeżeli:   

- popełnia poważny, rażący faul,   

- zachowuje się gwałtownie agresywnie,   

- pluje na przeciwnika lub inne osoby,   

- zachowuje się wybitnie niesportowo,   

- używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka,   

- pozbawia drużyny przeciwnej bramki lub oczywistej szansy na jej zdobycie rozmyślnie zagrywając 

piłkę ręką,   

- pozbawia oczywistej szansy zdobycie bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki 

tego zawodnika popełniając przewinienie karne rzutem wolnym lub rzutem karnym,   

- otrzymuje drugie napomnienie w tym samym meczu.   

        Zawodnik napomniany żółtą kartką, zostaje ukarany karą 2 min i nie może powrócić do gry przed 

upływem tego czasu. Zawodnik rezerwowy może wejść do gry po upływie 2 min od wykluczenia 

współpartnera o ile wcześniej jego drużyna nie straciła bramki i o ile otrzymała za to zgodę sędziego. 

Zawodnik ukarany czerwoną kartką ,nie może wrócić do gry w tym samym meczu ani zajmować miejsca 

na ławce rezerwowych ani przebywać w sąsiedztwie pola gry. Zawodnik rezerwowy może wejść do gry 

dopiero po upływie 5min od wykluczenia współpartnera, bez względu na to czy jego drużyna straciła czy 

też nie straciła bramki o ile otrzymał zgody sędziego.                 

W przypadku:    

- jeżeli 5 zawodników gra przeciwko 4 i zespół grający większą liczbą zawodników zdobywa bramkę, 

to drużyna grająca 4 zawodników może uzupełnić skład,   

- jeżeli obie drużyny mają po 4 zawodników i pada bramka , to drużyny pozostają z tą sama liczbą 

zawodników,   

- jeżeli 5 zawodników gra przeciwko 3 lub 4 przeciwko 3 i zespół grający z większą liczbą 

zawodników zdobywa bramkę, to drużyna grająca 3 zawodnikami może uzupełnić skład tylko  o jednego 



 

zawodnika,  - jeżeli obie drużyny mają po 3 zawodników i pada bramka, to drużyny pozostają z tą samą 

liczbą zawodników,   

- jeżeli drużyna grająca w osłabieniu strzela bramkę ,kontynuuje grę z tą samą liczbą zawodników. 

Zawodnik może podać piłkę do swojego bramkarza głową, klatką piersiową czy kolanem itp., pod 

warunkiem, że piłka przekroczyła linię środkową boiska lub dotknęła jej przeciwnika.  

10. Rzut karny   

Rzut karny przyznaje się przeciwko drużynie, która w obrębie własnego pola karnego ,w czasie ,gdy piłka 

jest w grze popełni przewinienie karane rzutem wolnym bezpośrednim.   

11. Rzut z autu   

Jest to sposób wznowienia gry .Z rzutu z autu nie można bezpośrednio zdobyć bramki. Rzut z autu 

przyznaje się ,gdy piłka całym obwodem przekroczy linię boczną boiska po ziemi lub w powietrzu albo 

uderzy w sufit z ,miejsca ,w którym opuściła boisko, przeciwnikom tego zawodnika, który ostatni dotknął 

piłki. Podczas wykonywania rzutu z autu w momencie kopnięcia piłki wykonawca musi część jednej stopy 

mieć na linii bocznej lub na zewnątrz linii bocznej. Zawodnik drużyny przeciwnej musi znajdować się 

przynajmniej 5 m od miejsca wykonywania rzutu. Wykonanie:   

- wykonawca rzutu musi wykonać w czasie nie dłuższym niż 4 sek. od chwili wejścia  w posiadanie 

piłki,   

- wykonawca nie może ponownie zagrać piłki zanim nie zostanie ona dotknięta przez innego 

zawodnika,   

- piłka jest w grze, gdy zostanie kopnięta lub dotknięta i porusza się.  

- Naruszenie:   

Rzut wolny pośredni przyznaje się drużynie przeciwnej, gdy:   

- wykonawca rzutu zagrywa piłkę ponownie zanim została zagrana przez innego zawodnika. 

Rzut wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia. Jeżeli wystąpiło to w obrębie pola karnego, rzut 

wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia. Rzut z autu powtarza 

zawodnik drużyny przeciwnej, gdy:   

- zostanie wykonany nieprawidłowo,   

- zostanie wykonany z innego miejsca niż tego, gdzie piłka przekroczyła linię boczną ,   

- nie jest wykonany w ciągu 4 sek. od chwili wejścia w posiadanie piłki,   

- nastąpi jakiekolwiek inne naruszenie przepisów.  

12. Rzut od bramki   

Rzut od bramki jest sposobem wznowienia gry. Bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z rzutu od 

bramki . Rzut od bramki przyznaje się gdy :   

- piłka całym swym obwodem, dotknięta ostatnio przez zawodnika drużyny atakującej, przekroczy 

linię bramkową zarówno po ziemi jak i w powietrzu.  Wykonanie:   

- piłka zostaje wyrzucona przez bramkarza z dowolnego miejsca własnego pola karnego  

- - zawodnicy drużyny przeciwnej pozostają poza polem karnym, aż do momentu wprowadzenia piłki 

do gry,   

- bramkarz nie może zagrać piłki ponownie ,zanim nie zostanie ona dotknięta przez przeciwnika albo 

nie przekroczy linii środkowej,   

- piłka jest w grze ,gdy zostanie wyrzucona bezpośrednio za pole karne.   

- Naruszenie:   

Jeżeli piłka nie jest bezpośrednio wyrzucona poza pole karne:   

- rzut od bramki należy powtórzyć. Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry bramkarz dotknie piłki 

ponownie zanim nie zostanie ona dotknięta przez przeciwnika albo nie przekroczy linii środkowej,  - 

 drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni z miejsca przewinienia , jeżeli nastąpiło ono 

w obrębie pola karnego to rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca 



 

przewinienia. Jeżeli bramkarz nie wykona rzutu od bramki, w ciągu czterech sekund od momentu wejścia 

w posiadanie piłki.   

- drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni z linii pola karnego najbliżej miejsca 

przeciwnika.  

  

III. Punktacja   

Za zwycięstwo – 3 pkt., remis – 1 pkt., przegrana – 0 pkt..  O kolejności miejsc decydują kolejno:   

3. Większa liczba zdobytych punktów.   

4. Jeżeli dwa lub więcej zespołów uzyska tę samą liczbę punktów, stosujemy tzw. małą tabelę:   

e) większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami  

(bezpośredni mecz/mecze),   

f) lepszy stosunek bramek zdobytych do straconych w spotkaniach tych drużyn,   

g) lepsza różnica bramek w całym turnieju,   

h) większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju. Jeżeli powyższe punkty nie przyniosą 

rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty karne między zainteresowanymi drużynami.  

  

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 

 

LEKKOATLETYKA  
  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.  

  

I. Uczestnictwo   

Szkoła z każdej konkurencji może wystawić po 2 zawodniczki i 2 zawodników. Prawo startu mają 

uczniowie urodzeni w roku 2002 i młodsi (szkoły dzienne).   

  

II. Program zawodów:  Dziewczęta:   

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 110m ppł, skok wzwyż, dysk 1kg, skok w dal, trójskok , kula 4kg, 

oszczep 600g, sztafeta 4x100m ( 13 konkurencji )   

Chłopcy:   

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 110, ppł, skok wzwyż, skok w dal, trójskok, kula 5kg, dysk 

1.5kg, oszczep 700g, sztafeta 4x100m ( 14 konkurencji )   

  

III. Sposób przeprowadzenia zawodów   

zawody przeprowadzone będą na nawierzchni tartanowej zgodnie z przepisami PZLA, dotyczy to także 

wagi sprzętu i wysokości płotków – normy dla juniora młodszego. Zawody są rozgrywane w kategorii 

junior młodszy.   

a) we wszystkich biegach sprinterskich odbędą się eliminacje, z których do finału wchodzą zawodnicy 

z najlepszymi czasami.   

b) w skoku w dal oraz wszystkich konkurencjach rzutowych odbędą się eliminacje ( 3 próby )                     

i finał z udziałem 8 zawodników(czek) którym przysługują 3 dalsze próby.   



 

c) zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach i sztafecie z wyjątkiem biegów na 800m                  

i dłuższych, gdzie zawodnicy maja prawo startu tylko w jednej konkurencji i sztafecie.   

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 
 

TENIS STOŁOWY INDYWIDUALNY  
  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.  

  

Uczestnictwo  

*  Prawo startu mają uczniowie i uczennice urodzeni w latach 2002 i  młodsi (szkoły dzienne). 

• W zawodach uczestniczą uczennice i uczniowie, którzy zajęli cztery pierwsze miejsca                            

w Mistrzostwach Powiatu.   

• Powiaty, których uczniowie w ubiegłym roku szkolnym zostali sklasyfikowani na czterech 

pierwszych miejscach w Mistrzostwach Województwa mają prawo wystawić dodatkowego zawodnika.   

  

System rozgrywek   

• Zawody zostaną rozegrane w grze pojedynczej, na tabeli 64, do dwóch przegranych pojedynków,     

z grą o każde miejsce w ósemce. Od przodu gramy o miejsca 1 – 2, od tyłu o miejsce 3 i dalsze (mecze do 

trzech wygranych setów).   

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19.  

 

WĘDKARSTWO SPŁAWIKOWE  
  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół   

srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku.  

  

W Mistrzostwach mają prawo udział brać trzyosobowe reprezentacje szkół, wyłonione  w ramach ew. 

eliminacji szkolnych. W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z organizatorem możliwy jest start 

większej liczby zawodników z jednej szkoły. Rocznik 2002 i młodsi. 

I. Warunki uczestnictwa  

W zawodach startować mogą uczniowie z terenu całej Polski:  Chłopcy i dziewczęta klasyfikowani będą 

wspólnie w swoich kategoriach wiekowych. Bezwzględnym warunkiem udziału w zawodach jest 



 

posiadanie przez uczestnika pisemnej zgody rodzica na udział w imprezie (nie dotyczy osób pełnoletnich), 

aktualnej legitymacji szkolnej oraz siatki do przechowywania złowionych ryb. Uczniów do 14 roku życia 

nie obowiązuje posiadanie legitymacji członkowskiej PZW i karty wędkarskiej!  

II. Rodzaje prowadzonych klasyfikacji  

Prowadzone będą oddzielne klasyfikacje indywidualne jak i drużynowe (open i wojewódzka) w każdej         

z trzech kategorii wiekowych. Przewiduje się także uhonorowanie najlepszych dziewcząt  ze szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

III. Organizator oraz sponsor imprezy 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego  w Opolu, Szkolny Związek Sportowy „Opolskie”.  

IV. Koszty uczestnictwa 

Udział w imprezie jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają oraz uczestniczą  w imprezie na koszt własny.  

V. Charakter łowiska 

Kanał o zmiennym, czasami bardzo dużym uciągu. Dominują następujące gatunki ryb: leszcz, płoć, jaź, 

okoń, ukleja.  

VI. Zasady przeprowadzenia imprezy 

Zawody  przeprowadzone będą zgodnie z obowiązującymi Zasadami Sportu Wędkarskiego oraz 

Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. 

(http://www.pzw.org.pl/sport/).Ogranicza się długość używanej wędki do 10 m (szkoły podstawowe          

i gimnazjalne) oraz 11,5 m (szkoły ponadgimnazjalne) z tolerancją do 5%. Organizator zastrzega sobie 

prawo wprowadzenia innych ustaleń,  dotyczących przeprowadzenia zawodów.  

VII. Program imprezy 

7:00 - 7:00               - zbiórka uczestników. 

7:00 - 7:30                       - zapisy uczestników w biurze zawodów. 

7:30 - 7:30               - oficjalne otwarcie imprezy.  

7:45 - 8:15                        - losowanie stanowisk.  

8:15 - 8:45                        - rozejście się na stanowiska.  

8:45 - 8:45               - I sygnał- wejście na stanowiska. 

9:50 - 9:50               - II sygnał - nęcenie zanętą ciężką. 

10:00 - 10:00              - III sygnał - początek łowienia. 

12:55 - 12:55              - IV sygnał - 5 minut do końca  zawodów. 

13:00 - 13:00               - V sygnał - koniec zawodów. 

13:00 - 14:30                - ważenie ryb i praca komisji sędziowskiej. 

13:30 - 14:30               - posiłek. 

14:30 - 15:00             - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, zamknięcie imprezy. 

IX. Postanowienia końcowe:  

W przypadku sytuacji ekstremalnych, np. bardzo wysokiego stanu wody na kanale Ulgi, zawody mogą 

zostać odwołane. Komunikat informujący o tym zamieszczony zostanie na stronie PZW Opole                          

w przeddzień Zawodów, w godzinach popołudniowych. W przypadku złych warunków atmosferycznych 

organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu imprezy oraz skrócenia przeprowadzanych 

zawodów.   

Postanowienia końcowe:  

W przypadku sytuacji ekstremalnych, np. bardzo wysokiego stanu wody na kanale Ulgi, zawody mogą 

zostać odwołane. Komunikat informujący o tym zamieszczony zostanie na stronie PZW Opole                          

w przeddzień Zawodów, w godzinach popołudniowych. W przypadku złych warunków atmosferycznych 

organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu imprezy oraz skrócenia przeprowadzanych 

zawodów.   

  



 

 Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy zamieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl  

Zgoda pozostaje w szkole.  

Każdy uczeń  i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19. 

FESTIWAL  SZTAFET 

(zawody  ogólnopolskie) 
 

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa są zobowiązane zarejestrować się przez system rejestracji 

szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2021 roku. 

 

I. Uczestnictwo: 

• W zawodach startują reprezentacje szkół oddzielnie dziewcząt i chłopców 

• Jedna sztafeta składa się z 5 uczniów/uczennic (4 zaw. + 1 rez.), urodzonych w latach jak niżej. 

• 1 zawodnik może brać udział w jednej sztafecie. 

• Szkoła wystawia do zawodów wojewódzkich sztafetę która wygrała finał powiatowy  w kategorii sztafet 

chłopców czy też dziewcząt. 

 

II. Program zawodów: 

• Licealiada (2002 i młodsi) 

      -  dziewczęta 

•  4 x 100 m, 

      -  chłopcy 

•  4 x 100 m, 

• sztafeta mieszana 4x400 (2 uczniów/2uczennice) 

 

III. Sposób przeprowadzenia zawodów: 

 

Szkoły posiadają numery startowe (własne lub przydzielone przez organizatora) oraz pałeczki sztafetowe. 

Zawodnicy mogą startować w kolcach lekkoatletycznych. Zawody będą rozgrywane w seriach na czas. 

Przepisy rozgrywania konkurencji zgodnie z przepisami PZLA. 

 

Rozgrywki gminne i powiatowe mogą być sędziowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każdy uczeń musi posiadać ważną legitymację szkolną. Prawo reprezentowania szkoły mają 

uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 2021/2022 

lub za zgodą organizatora. 

Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Zgodę 

należy umieścić w Systemie Rejestracji Szkół srs.szs.pl 

Zgoda pozostaje w szkole. 

Każdy uczeń i nauczyciel musi posiadać oświadczenie COVID-19 
 


