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SZANOWNI   PAŃSTWO
       

     Sport w życiu każdego młodego człowieka odgrywa bardzo ważną rolę, 
promuje pozytywne wartości takie jak : wszechstronny rozwój, aktywność 
fizyczną, zaangażowanie, cierpliwość,  wychowuje, jednoczy oraz buduje 
przyjaźnie. Rywalizacja sportowa jest doskonałą okazją, aby nauczyć się 
systematyczności, odpowiedzialności, dyscypliny oraz działania wg zasad 
fair play.

     Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy corocznie występuje do placówek 
oświatowych województwa świętokrzyskiego z ciekawą ofertą sportową, zachęcają 
szkoły do uczestnictwa w  cyklu imprez  sportowych organizowanych w ramach 
Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej,  Licealiady szkół podstawowych 
i szkół  pondpodstawowych.

    Ten  pierwszy etap sportowej rywalizacji dzieci i młodzieży szkolnej jest 
wspierany finansowo z budżetu samorządu województwa świętokrzyskiego na 
imprezy  ujęte w Kalendarzu Szkolnego Związku Sportowego.     

    Z satysfakcją należy odnotować rosnący z roku na rok zasięg sportowej 
rywalizacji dzieci i młodzieży szkolnej reprezentujące poszczególne powiaty, 
miasta i gminy. To również świadectwo upowszechniania sportu na danym terenie.

      Dziękujemy lokalnym samorządom za wspieranie działań  Szkolnego Związku 
Sportowego. Uczestnictwo w imprezach sportowych to powód do dumy i 
satysfakcji dla młodych sportowców oraz ich opiekunów.
      Dziękując za dotychczasową współpracę pragnę zwrócić się z gorącym apelem 
o dalszą finansową pomoc, życzliwość i zrozumienie dla sportu szkolnego naszego 
województwa.

     Życzymy Państwu, a przede wszystkim dzieciom i młodzieży, udanego nowego 
roku  szkolnego oraz sukcesów i satysfakcji z osiągniętych wyników sportowych .

                                                                           Andrzej  Bętkowski
                                                        Marszałek  Województwa Świętokrzyskiego



SZANOWNI  PAŃSTWO

Przewodniczący Samorządów, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, 

Wójtowie, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Wychowania Fizycznego,

Rodzice, Działacze i Uczniowie, sympatycy sportu szkolnego,

     Drodzy uczniowie. Stare przysłowie mówi, że sport to zdrowie.  Myślę, że 
trudno się z tym nie zgodzić. Sportowcy, postrzegani są jako profesjonaliści w 
każdym calu. Dyscyplina, wytrwałość, konsekwencja w działaniu i dążeniu do 
wyznaczonego celu to ich nieodłączne cechy. Sukces sportowy jest marzeniem 
każdego zawodnika. Przed wami wiele różnorodnych zajęć również tych 
sportowych. Zachęcam was do czynnego udziału w imprezach sportowych 
organizowanych na terenie naszego województwa. Jestem przekonany, że to w 
Was, młodych ludziach drzemie duży potencjał i dzięki waszym talentom, 
systematycznym treningom i sportowej pasji będziecie osiągać imponujące wyniki. 
Niech zatem Wasza aktywność  w  sporcie, obok nauki,  będzie  waszym celem, 
powodem  do  radości  dla  waszych nauczycieli i rodziców. 

  Dziękuję  wszystkim  Jednostkom  Samorządu  Terytorialnego,  za 
dotychczasowy wkład  w rozwój sportu szkolnego. Mam nadzieję, że również w 
nowym 2020/2021 roku szkolnym sprawy sportu znajdą właściwe miejsce 
w budżetach samorządów.  

   Dziękując również za ogromne zaangażowanie  nauczycielom wychowania 
fizycznego, dyrekcjom szkół, radom pedagogicznym, działaczom i rodzicom, 
wyrażam nadzieję,  iż zadbacie o to, aby  każda szkolna sala gimnastyczna oraz 
boisko sportowe było zapełnione przez uczniów uprawiających sport oraz 
uczestniczących w zajęciach rekreacyjno - sportowych.

Na progu nowego roku szkolnego i sportowego życzę Wszystkim dużo satysfakcji 
z podejmowanych działań oraz sukcesów w nauce i sporcie.

                                                                                    Kazimierz Mądzik               
                                                                    Świętokrzyski  Kurator  Oświaty 



 Szanowni Państwo:                                         
                                       
                                         Przewodniczący Samorządów, Burmistrzowie, Wójtowie,
                                         Prezydenci, Starostowie, Radni woj. świętokrzyskiego
                                         Dyrektorzy Szkół,  Nauczyciele Wychowania Fizycznego
                                         Rodzice, Działacze i Uczniowie, Sympatycy sportu szkolnego 

    
    W dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego przekazujemy Państwu  „Kalendarz 
Szkolnych Imprez Sportowych na rok szkolny 2020/2021” zawierający niezbędne 
informacje regulaminowe , które mają pomóc nauczycielom i uczniom w podjęciu decyzji o 
przystąpieniu do współzawodnictwa sportowego szkół i uczniów województwa 
świętokrzyskiego. 
     
Szkolny Związek Sportowy w swojej wieloletniej działalności 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 sprawdzianów realizacji  programu 
wychowania fizycznego w szkole, stwarza młodzieży możliwość udziału w rywalizacji 
sportowej.   
    
Mamy nadzieję, że propozycje zawarte w Kalendarzu Imprez Sportowych na rok szkolny 
2020/2021 przypadną uczniom i opiekunom do gustu i zawody cieszyć się będą dużą 
frekwencją.

Informujemy,  ze  za  rok  szkolny  2019/2020  nie  została  przeprowadzona  klasyfikacja 
współzawodnictwa  sportowego  szkół  w  związku  z  ogłoszonym  stanem  zagrożenia 
epidemiologicznego w wyniku rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID 19 i co za tym 
idzie  zamknięciem  szkół  dla  uczniów  oraz  brakiem  możliwości  organizowania 
jakichkolwiek imprez sportowych, 

Staramy się, żeby nasza organizacja nie była postrzegana tylko jako organizator zawodów 
sportowych i współzawodnictwa szkół. Dostrzegamy wielkie znaczenie kultury fizycznej, 
popularyzacji zdrowego stylu życia i samorządności młodzieży.
     
Oprócz imprez sportowych Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy /jako Operator 
Wojewódzki/ realizuje programy ministerialne  dla dzieci i młodzieży szkolnej finansowane 
ze środków Ministerstwa Sportu  oraz środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego i są to:
- Program powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” 
- Program  „ Mały Mistrz”   
- Program  Szkolny  Klub  Sportowy
- Świętokrzyska  Mini-Olimpiada



      Zarząd Wojewódzki Szkolnego Związku Sportowego w Kielcach pragnie serdecznie 
podziękować za pomoc przy organizacji naszych imprez na każdym szczeblu. 

Dziękujemy :

- Ministerstwu Sportu  oraz Zarządowi Głównemu Szkolnego Związku Sportowego za 
realizację finansową wielu programów dzieci i młodzieży. 
-  Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego za finansowanie szerokiego programu 
imprez i zawodów wojewódzkich oraz dofinansowanie  wydatków związanych 
z uczestnictwem w imprezach ogólnopolskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych
-     Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty oraz Dyrekcjom Szkół za pomoc 
w realizacji programu sportowego dzieci i młodzieży.
- Samorządom gminnym, powiatowym, miejskim za wspólne i coraz atrakcyjniejsze 
organizowanie zawodów wojewódzkich oraz wsparcie jakiego udzielają na swoim terenie 
szkołom uczestniczących w zawodach miejskich, gminnych, powiatowych, 
- Współpracownikom wykonującym zadania sportu szkolnego województwa 
świętokrzyskiego.    

Zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w zawodach sportowych organizowanych przez 
Szkolny Związek Sportowy  i życzymy Państwu, a przede wszystkim dzieciom i młodzieży, 
udanego nowego roku szkolnego oraz sukcesów  w  nauce i sporcie.    

                                                                             Alicja  Stradomska
                                                                                       Prezes
                                                      Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego



WYBORY     -      WŁADZ      ZWIĄZKU  
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach informuje, że w dniu 
13 stycznia 2018 roku odbył się XVI Zjazd Wojewódzki Delegatów Szkolnego 
Związku Sportowego, na którym zostały wybrane nowe władze Związku.  Skład 
nowo wybranych władz Związku przedstawia się następująco:
                                                        
                SKŁAD  ZARZĄDU  WSZS  KIELCE

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1. Alicja          Stradomska Prezes            WSZS
2. Dariusz       Kos Wiceprezes    WSZS
3. Grzegorz     Bień Wiceprezes    WSZS
4. Piotr            Morgaś Wiceprezes    WSZS
5. Andrzej       Kasperski Wiceprezes    WSZS
6. Mirosław     Dworak Skarbnik        WSZS
7. Jacek            Więckowski Sekretarz        WSZS
8. Sławomira   Marzec Członek Prezydium WSZS
9. Mariusz       Brzozowicz Członek Prezydium WSZS
10. Anna           Zaród Członek Zarządu WSZS
11. Krzysztof    Kazberuk Członek Zarządu WSZS
12. Zbigniew    Kwiecień Członek Zarządu WSZS
13. Sławomir     Szydłowski Członek Zarządu WSZS
14. Wojciech     Wzorek Członek Zarządu WSZS
15. Dariusz        Frydryk Członek Zarządu WSZS
16. Bożena        Pokusa Członek Zarządu WSZS
17. Zbigniew     Hamera Członek Zarządu WSZS
18. Maciej         Gajda Członek Zarządu WSZS
19. Wiesław      Kepel Członek Zarządu WSZS
20. Jarosław      Durlej Członek Zarządu WSZS
21. Tadeusz       Sopel Członek Zarządu WSZS

      
          SKŁAD WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI REWIZYJNEJ SZS

1. Marek           Szmuc Przewodniczący
2. Janusz           Ćwieluch Wiceprzewodniczący
3. Małgorzata   Duda sekretarz
4. Stanisław      Kędzierski Członek
5. Jerzy             Malec Członek



       SKŁAD WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI  SPORTOWEJ  SZS

1. Wiesław    Kepel Przewodniczący
2. Andrzej     Kasperski Wiceprzewodniczący
3. Mirosław   Dworak Sekretarz
4. Jacek         Więckowski Członek
5. Wojciech    Wzorek Członek
6. Mariusz      Brzozowicz Członek
7. Sławomir   Szydłowski Członek

        
                       PRACOWNICY BIURA WOJEWÓDZKIEGO 
        SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO  W  KIELCACH

1. Dariusz      Kos Wiceprezes  Urzędujący
2. Anna          Zaród Główny  Księgowy
3. Barbara      Barczewska Specjalista ds. Organizacyjnych

4. Angelika   Zaród Specjalista ds. Finansowo-
Księgowych

       ADRES :
                                                Wojewódzki
                             Szkolny  Związek Sportowych 
                                           w Kielcach

 ul.  Sandomierska 196,     25-329   Kielce    
                                        tel.   (41) 34 16 440

                      NIP  959 08 29 915         REGON 290572303  
         Konto bankowe: BANK  PEKAO  S.A. O/KIELCE  
                                      16  1240  4416  1111  0000  4960  5635

                                    adres e-mail:   wszs0@poczta.onet.pl
                          strona internetowa:  www.wszs.kielce.pl                    

http://www.wszs.kielce.pl/
mailto:wszs0@poczta.onet.pl


 ZASADY  WSPÓLZAWODNICTWA   SPORTOWEGO
REGULAMIN  OGÓLNY

W  ROKU  SZKOLNYM   2020 / 2021

POSTANOWIENIA    OGÓLNE

1.  Międzyszkolne zawody sportowe stanowią integralną część systemu współzawodnictwa  
      sportowego dzieci i młodzieży.
2.   Zawody organizowane są w trzech kategoriach wiekowych:

     a/  Igrzysk  Dzieci                          - dla uczniów  ur. w  roku  2008 i młodszych
                                                          Szkół   Podstawowych

     b/  Igrzysk  Młodzieży  Szkolnej   - dla uczniów  ur  w  latach  2006-2007
                                                          Szkół  Podstawowych

     c/  Licealiada                              - dla uczniów   ur. w  roku   2001  i  młodszych
                                                            Szkół  Ponadpodstawowych

Objaśnienia dotyczące  rejestracji w SRS w roku szkolnym 2020/2021:
-   Szkoły już zarejestrowane  i będące w systemie  SRS zgłaszają swój akces do 
wybranego rodzaju współzawodnictwa w roku szkolnym 2020/2021 /nie później 
niż do 30 września 2020 r:
- Igrzyska Dzieci  (roczniki 2008 i młodsi)
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej   (roczniki 2006 - 2007) 
- Licealiada  (uczniowie dziennych szkół średnich rocznik 2001 i młodsi) .
Po aktualizacji danych szkoły - profil szkoły staje się aktywny na rok szkolny 
2020/2021 
-  Szkoły nowo zgłaszane postępują wg instrukcji dotyczące rejestracji do 
srs.szs.pl.
-  Instrukcja dla szkół dostępna jest na srs.szs.pl

3.    Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.  W sprawach
        nie  ujętych  w   regulaminie stosuje się przepisy Polskich Związków Sportowych.
4.      Zasady awansu do poszczególnych etapów Igrzysk ustalają ich organizatorzy.
5.    Prawo  interpretacji oraz prawo dokonywania zmian regulaminowych przysługuje
       wyłącznie  WSZS  w Kielcach.



CELE I ZADANIA

1.  Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach
      sportowych,   stanowiące    kontynuację    celów    i   zadań    wychowania fizycznego 
      i zdrowotnego.
2.   Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez  
      uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz w imprezach sportowych.
3.  Tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach 
      aktywności  sportowej 
4.    Aktywizacja samorządów terytorialnych w organizacji czasu wolnego dzieci i
        młodzieży  szkolnej w formie zajęć sportowych.
5.    Popularyzowanie  i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży.
6.  Ocena pracy i osiągnięć szkół  realizujących program upowszechniania kultury 
fizycznej.

ORGANIZATORZY

1.     Nadzór  nad całością systemu współzawodnictwa sportowego dzieci                             
        i młodzieży objętego niniejszym   kalendarzem sprawuje Szkolny Związek Sportowy.
2.      Na poszczególnych szczeblach zawodów bezpośrednimi organizatorami imprez są:
         a.    w szkole - Szkolny Klub Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy, nauczyciel wf.
          b.   w gminie/mieście - Zarząd Gminy SZS / Gminny Organizator Imprez Sportowych
                w   porozumieniu z samorządem gminnym,
          c.   w powiecie - Powiatowy SZS / Powiatowy Organizator Imprez  Sportowych 
                w porozumieniu   ze starostwem powiatowym,
         d.    w rejonie - Wojewódzki SZS w partnerstwie z Powiatowym SZS
         e.    w  województwie  - Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach
          
3.       Do obowiązków organizatora zawodów należy:
           a.    opracowanie kalendarzy i szczegółowych regulaminów imprez sportowych, 
           b.    powiadamianie zainteresowanych szkół o terminie i miejscu zawodów minimum 
                   10 dni wcześniej,
           c.    zabezpieczenie obsady sędziowskiej, technicznej i medycznej, 
           d.    przygotowanie obiektów sportowych, szatni, zapewnienie sprzętu sportowego, 
                  przyrządów pomiarowych, nagłośnienia, protokołów zawodów,
                   pomiarowych, nagłośnienia, protokołów zawodów,
          e.   zorganizowanie propagandy zawodów (dekoracja, uroczyste otwarcie, zaproszenie 
               władz samorządowych, wręczenie  nagród,  zakończenie imprezy),
           f.    w ciągu 3 dni opracowanie i rozesłanie komunikatów końcowych do
                  zainteresowanych  szkół, SZS,  władz terenowych, środków masowego przekazu.



SZCZEBLE  ZAWODÓW  SPORTOWYCH

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.

2.  Gminne i powiatowe - przeprowadzane przez właściwe instancje Szkolnego Związku 
Sportowego lub wyznaczonego organizatora, jako system całorocznych zawodów 
międzyszkolnych dla ogółu młodzieży oraz imprez sportowych  o mistrzostwo 
miasta/gminy i powiatu, uwzględniającym popularne w danym środowisku dyscypliny. 

3. Rejonowe, półfinałowe i finały wojewódzkie – przeprowadzane przez partnerów, 
struktury Szkolnego Związku Sportowego- Organizatora jako system całorocznych 
zawodów międzyszkolnych dla ogółu młodzieży oraz imprez sportowych  o mistrzostwo 
województwa.  

We wszystkich kwestiach spornych w czasie zawodów decyzja należy do organizatora:
            -   zawody miejskie, gminne                          -  Sekretarz      miasta/gminy SZS
            -   zawody powiatowe                                     -  Kierownik    powiatu SZS
            -   rejony, półfinały, finały wojewódzkie       -  Wojewódzki SZS Kielce

                                         UCZESTNICTWO

1.  Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować poprzez system 
rejestracji szkół   srs.szs.pl    -nie później niż do 30 września 2020 roku.

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 lub Licealiadzie.

3.  Wiek startujących określają regulaminy poszczególnych dyscyplin:
A/   Igrzyska Dzieci – (dla uczniów ur. w latach  2008 i młodszych).
B/   Igrzyska Młodzieży Szkolnej - (dla uczniów ur. w latach  2006 - 2007). 
C/  Liceliada – (dla uczniów ur. w latach 2001 i młodszych).

We wszystkich zawodach reprezentacja składa się z uczniów jednej szkoły 
(podstawowej lub ponadpodstawowej).

4.  W zawodach prawo startu mają dzieci i młodzież, ucząca się w szkołach dziennych bez 
względu na przynależność klubową. W zawodach organizowanych przez Szkolne Związki 
Sportowe nie mają prawa startu słuchacze szkół pomaturalnych, zaocznych i wieczorowych 
wszystkich typów, nawet, jeżeli wchodzą one w  skład zespołów szkół.



5.  Do zawodów obowiązują imienne zgłoszenia szkoły z podpisami opiekuna oraz 
dyrektora szkoły wygenerowane przez system rejestracji szkół  - srs.szs.pl

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 2020/2021  lub za zgodą organizatora. 

7.  Szkolny Związek Sportowy dopuszcza do udziału w rywalizacji sportowej ucznia, 
którego rodzice/prawni opiekunowie wyrazili zgodę na:
A/  udział w zawodach,
B/  przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań SZS,
C/  wykorzystanie wizerunku ucznia/zawodnika w celu promocji zadań statutowych  
 Związku oraz udokumentowania zawodów organizowanych przez Związek  

Brak ww. zgód skutkował będzie niedopuszczeniem ucznia do zawodów    sportowych.
Zgody udzielane i przechowywane są z wykorzystaniem funkcjonalności 
działającego on-line Systemu Rejestracji Szkół  - adres:  www.srs.szs.p  l  

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.

9.  W dyscyplinach zespołowych, każda szkoła może wystawić tylko jedną drużynę lub wg 
ustaleń organizatora danego szczebla.

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

NAGRODY

Zawodnicy oraz drużyny, które zajmą czołowe miejsca w finałach wojewódzkich 
zdobywają puchary, dyplomy i medale. Gospodarze imprez zapewniają w miarę swoich 
możliwości dla najlepszych uczestników nagrody rzeczowe.

ODWOŁOWANIE I INFORMACJE
 

Kapitan zainteresowanej drużyny, opiekun zespołu lub dyrektor szkoły stwierdzając 
uchybienia regulaminowe w przeprowadzonej imprezie sportowej ma prawo złożenia 
protestu na piśmie w Woj. SZS w Kielcach, najpóźniej w 48 godzin po zakończonej 
imprezie. Rozpatrzenie protestu związane jest z wpłaceniem kaucji w wysokości 100 zł. w 
biurze Woj. SZS w Kielcach za pokwitowaniem. 

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


W przypadku pomyślnego rozpatrzenia protestu kaucja zostanie zwrócona, a w przypadku 
negatywnej decyzji zostanie zaliczona na dochody Wojewódzkiego SZS w Kielcach. Na 
zawodach, na których wydawane będą numery startowe, opiekunowie zespołów 
zobowiązani są wpłacić kaucję za wydane numery. W sytuacjach, które nie określa 
powyższy dokument decyduje Wojewódzki  Szkolny Związek Sportowy w Kielcach.

FINANSOWANIE
    
 1.  Koszty zawodów na szczeblu miast, gmin, powiatów pokrywają organizatorzy
gminne/powiatowe Szkolne Związki Sportowe ze środków samorządów Lokalnych.
    
 2.   Koszty zawodów rejonowych– ½ wojewódzkich i finałów wojewódzkich   tj. obsługi
medycznej, obsługi technicznej, obsługi sędziowskiej, wynajmu obiektów sportowych,
transportu sprzętu sportowego, napojów chłodzących , herbaty, pucharów,dyplomów,
medali itp. pokrywa Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w  Kielcach ze środków 
Ministerstwa Sportu  i  Urzędu Marszałkowskiego  Województwa
Świętokrzyskiego.
                                                

ZGŁOSZENIA

Do zawodów miejskich, gminnych - ustala organizator i powiadamia zainteresowane 
szkoły. 
Do zawodów powiatowych szkoła zgłasza uczestnictwo do Powiatowego SZS.
Do półfinału i finału wojewódzkiego, którego miejsce i organizator będą ustalone po 
otrzymaniu zgłoszeń - zgłasza szkoła  w terminie wyznaczonym w terminarzu  do:
 

Wojewódzkiego     Szkolnego     Związku     Sportowego     w     Kielcach  

25-329     KIELCE       ul.   Sandomierska  196  ,           tel.      (41)     34-16-440  

adres e-mail:    wszs0@poczta.onet.pl
         

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku środków 
finansowych lub z innej istotnej przyczyny.

Dokonując zgłoszenia należy czytelnie dopisać aktualny adres na jaki ma być 
przesyłana korespondencja dotycząca danej imprezy. Na każdą imprezę obowiązuje 
oddzielne zgłoszenie. Szkoła do zawodów wojewódzkich, zgłasza po jednym zespole 
(wyjątek pływanie, tenis stołowy).

mailto:wszs0@poczta.onet.pl


UWAGA:     

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązkowo należy dokonać zgłoszenia szkół do zawodów 
sportowych zgodnie z zaleceniami SZS w Warszawie :

1/ Obowiązek     !!!     rejestracji szkół i uczniów do zawodów na wszystkich szczeblach 
poprzez  System Rejestracji Szkół  /przez specjalną stronę internetową: srs.szs.pl / 
do dnia 30  września 2020 r.
/szczegółowy opis  w dalszej części kalendarza tj. Zasady Współzawodnictwa Sportowego 
w roku szkolnym 2020/2021

2/  Niezależnie  od rejestracji  szkół i zawodników  w systemie SRS,  należy dokonać 
zgłoszenia do  zawodów zgodnie z poszczególnymi regulaminami dyscyplin sportowych 
na adres biura WSZS  w  Kielcach  / pocztą,  e-mail,              
-   lub bezpośrednio do Kierowników Powiatowych SZS  woj. świętokrzyskiego. 

   Wiek startujących określają regulaminy poszczególnych dyscyplin.

OPŁATA STARTOWA

*ZASADY
- za udział w półfinałach wojewódzkich (wszystkie gry zespołowe, których 

półfinały są pierwszym etapem wojewódzkim): na konto WSZS w Kielcach
- za udział w półfinałach wojewódzkich (gry zespołowe, które zostały poprzedzone 

eliminacjami powiatowymi i wszystkie zawody indywidualne): w dniu zawodów 
do bezpośredniego organizatora tj. WSZS Kielce.

- za udział w finale wojewódzkim (wszystkie imprezy indywidualne): w dniu 
zawodów do    bezpośredniego organizatora WSSZS Kielce.

- szkoły uczestniczące w zawodach / gminy/ opłacają jednorazowo opłatę startową 
w danej 
dyscyplinie do końca danego etapu zawodów tj. finału wojewódzkiego.

* SPOSOBY DOKONYWANIA OPŁAT STARTOWYCH
- Przelewem na konto WSZS w Kielcach:

BANK PEKAO S.A.  O/KIELCE  16 1240 4416 1111 0000 4960 563

- Gotówką w kasie WSZS lub u bezpośredniego organizatora za pokwitowaniem.



* TERMINY
- w dyscyplinach zespołowych, które rozpoczynają się od zawodów półfinałowych 

lub finału wojewódzkiego, termin zgłoszeń jest również terminem dokonania 
opłaty startowej. Brak takiej opłaty spowoduje, że zespól nie zostanie 
uwzględniony przy podziale na grupy półfinałowe lub w przypadku finału 
wojewódzkiego nie zostanie poinformowany o jego terminie.

- w pozostałych dyscyplinach terminem dokonania opłaty startowej jest termin 
rozgrywania zawodów.

UBEZPIECZENIA

                Uczestnicząca w zawodach SZS dzieci i młodzież szkolna korzysta jedynie
                z ubezpieczenia szkolnego zawartego przez dyrekcję szkół . 
                Dzieci i młodzież szkolna nie posiadająca ubezpieczenia nie może 
                uczestniczyć  w  programie  imprez  SZS
             



                 ZASADY  WYMAGANYCH   ZAŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH
KWALIFIKACJI  LEKARSKICH    DOPUSZCZAJĄCYCH

DO  ZAJĘĆ I  ZAWODÓW W ZAKRESIE  SPORTU SZKOLNEGO

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

ROZPORZĄDZENIE    
MINISTRA    ZDROWIA 1)

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,
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 1.01.2014 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)

                                                                                         MINISTERSTWO   ZDROWIA

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.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1248
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).



Komunikat 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 gwarantowa-
nych 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 bilanso-
wych, w tym badań przesiewowych” ustala się, że  profilaktyczne badanie lekarskie (bilans zdrowia) 
obejmuje m in. „podsumowanie badania, z określeniem .... „kwalifikacji do grupy na zajęciach wy-
chowania 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 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) za-
wierająca wytyczne dla lekarzy sprawujących opiekę lekarską nad młodzieżą szkolną. (Opracowanie A. 
Oblacińska, B. Woynarowska,). W publikacji tej szczegółowo omówiono kwestie orzekania o zdolno-
ści ucznia do wychowania fizycznego i sportu szkolnego. W załączniku do niniejszego komunikatu  
zamieszczamy istotny dla omawianego zagadnienia fragment tej publikacji  "Rodzaje grup na zaję-
ciach wychowania fizycznego i charakterystyka uczniów  w tych grupach". 

Ustala się co następuje:

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 Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej 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 zale-
ceń 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, krót-
szych 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-opiece-zdrowotnej-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.

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


Załącznik     do     komunikatu      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:

        
  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  
       ograniczeniem 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.

 Ewentualnie  ograniczenia ustalone 
indywidualnie   w zależności od stanu 
zdrowia.

 Bk   Zdolni do wf z 
ograniczeniem,wymagający 
dodatkowych zajęć 
ruchowych i korekcyjnych

Uczniowie, którzy ze względu na stan 
zdrowia wymagają dodatkowych zajęć 
ruchowych, w tym 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 szkołą

              j.w



SPRAWY       REGULAMINOWE  

Wojewódzki  Szkolny  Związek  Sportowy w Kielcach 
przekazuje  informację  dotyczącą  realizacji współzawodnictwa 
sportowego na rok szkolny  2020 / 2021

Zawody     organizowane     są     w     trzech      kategoriach     wiekowych     :  

- Igrzyska Dzieci                        -   dla uczniów  rocznik  2008 i młodszych
                                                          Szkół  Podstawowych
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej -   dla uczniów rocznik   2006-2007
                                                          Szkół  Podstawowych
- Licealiada                                -   dla uczniów rocznik   2001  i młodszych
                                                          Szkół  Ponadpodstawowych

Przypominamy o obowiązku rejestracji szkół i uczniów do zawodów na 
wszystkich szczeblach /gminnym, powiatowym, półfinałach i finałach 
wojewódzkich/  poprzez    System Rejestracji Szkół:   srs.szs.pl
Uwaga : 
Informujemy, że od tego roku szkolnego brak takiego zgłoszenia spowoduje, że 
reprezentacja  szkoły nie będzie uwzględniona we współzawodnictwie 
sportowym.

Objaśnienia     dotyczące      rejestracji     w     SRS     w     roku     szkolnym     2020/2021:  
-   Szkoły już zarejestrowane  i będące w systemie  SRS zgłaszają swój akces do 
wybranego rodzaju współzawodnictwa w roku szkolnym 2020/2021 /nie później 
niż do 30 września 2020 r:
- Igrzyska Dzieci  - (roczniki 2008 i młodsi)
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej -  (roczniki 2006 - 2007) 
- Licealiada - (uczniowie dziennych szkół średnich rocznik 2001 i młodsi) .
Po aktualizacji danych szkoły - profil szkoły staje się aktywny na rok szkolny 
2020/2021 
-  Szkoły nowo zgłaszane postępują wg instrukcji dotyczące rejestracji do 
srs.szs.pl.
-  Instrukcja dla szkół dostępna jest na srs.szs.pl



ETAPY       ZAWODÓW      SPORTOWYCH  

-  Szkolne Igrzyska Sportowe 
-  Gminne i powiatowe - 
-  Rejonowe, półfinałowe i wojewódzkie
- Ogólnopolskie

WSPÓŁZAWODNICTWO:     
WSZS w Kielcach  będzie prowadził systemy sportowego współzawodnictwa 
Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady w/g załączonej punktacji 
zawodów. Zachęcamy również do opracowania i prowadzenia systemów 
współzawodnictwa w gminach,  powiatach w oparciu o własne regulaminy

U  WAGA:  

1.  Szkoły podstawowe, ponadpodstawowe przystępujące do współzawodnictwa 
sportowego muszą obowiązkowo rejestrować się przez Ogólnopolski System 
Rejestracji Szkół :   srs.szs.pl   zgodnie  z  Wojewódzkim Kalendarzem Imprez 
Sportowych nie później  niż       do     30       września      2020      roku.  

2.  Niezależnie  od rejestracji  szkół i zawodników  w systemie SRS,  należy 
dokonać  zgłoszenia do  zawodów zgodnie z poszczególnymi regulaminami 
dyscyplin sportowych   na adres biura WSZS  w  Kielcach  / pocztą,  e-mail /, 
-   lub bezpośrednio do Kierowników Powiatowych SZS  woj. świętokrzyskiego.
      
                                 Zgłoszenia  prosimy dokonać na adres:

Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Kielcach
25-329  Kielce  ul. Sandomierska  196,   tel./fax  (41) 34-16-440

adres e-mail:    wszs0@poczta.onet.pl

  Pozostałe regulacje  regulaminowe :  
zamieszczone są w  informacyjnej części kalendarz :
/ zasady współzawodnictwa, regulaminy imprez sportowych/ .

mailto:wszs0@poczta.onet.pl


WYKAZ   POWIATOWYCH  
SZKOLNYCH  ZWIĄZKÓW  SPORTOWYCH

1. Powiat     Kielce     
Kierownik Powiatu – Jerzy Malec                    tel. kom.  609 241 764
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy     25-344 Kielce, ul. Kujawska 26

2. Powiat     Kielce     -     miasto   - szkoły z terenu miasta.
    Kierownik Powiatu – Agnieszka  Merwart                tel. kom. 606-698-628
    Szkoła  Podstawowa Nr 39     25-435 Kielce   ul. Marii Krzyżanowskiej 8      
3. Powiat     Busko-Zdrój  
    Kierownik Powiatu – Grzegorz Wojciechowski, tel.41 378 10 40, tel. kom. 604 069 282

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ul. Kusocińskiego 3, 28-100 Busko- Zdrój  
4. Powiat     Jędrzejów  

Kierownik Powiatu -  Tadeusz   Sopel tel. kom. 603 956 015
Szkoła  Podstawowa  Nr 4    ul. Przypkowskiego 43     28-300 Jędrzejów

5. Powiat     Końskie  
Kierownik Powiatu – Mirosław Dworak                   tel. 41 372 90 64; tel. kom.  694 633 068  
Szkoła  Podstawowa  Nr 1   ul. Armii Krajowej 2     26-200 Końskie

6. Powiat     Ostrowiec       Św.  
Kierownik Powiatu - Wiesław Kepel                       tel. kom.  602 290 892
ul.   Syrokomli  19     27-400 Ostrowiec Św.

7. Powiat     Starachowice  
Kierownik  Powiatu  - Janusz   Ćwieluch                        tel. kom.  667 338 384 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2    ul. 1-go Maja  4    27-200 Starachowice 

8. Powiat     Pińczów  
Kierownik Powiatu 

      – Marcin Karpiński – LO  Pińczów  ul. Nowy Świat 2     28-400 Pińczów    tel. Kom. 534  888  370
 -  Piotr  Morgaś    -Szkoła Podstawowa Michałów 87”b”, 28-411 Michałów tel. kom. 669 408 339

9. Powiat     Włoszczowa  
Kierownik Powiatu – Zbigniew Hamera                  tel. 41 394 26 99;     tel. kom.  606 725 081
Szkoła Podstawowa Nr 2  ul. Różana 16    29-100 Włoszczowa

10. Powiat     Kazimierza     Wielka  
Kierownik Powiatu – Zbigniew Kwiecień      tel. kom.  607 919 199
Szkoła  Podstawowa   Nr 3     ul. Szkolna    28-500   Kazimierza Wielka

11. Powiat     Skarżysko     Kamienna  
Kierownik Powiatu – Andrzej Kasperski tel. kom.  668 503  627
ul. Na  Szlakowisku  9/63    27-200  Starachowice

12. Powiat     Opatów  
Kierownik Powiatu – Stanisław Kędzierski tel. dom.  15 861 43  89
Gierczyce 20      27-532 Wojciechowice tel. kom.  513 289 730

13. Powiat     Sandomierz  
Kierownik Powiatu – Maciej  Gajda tel. kom.   501 314 660
Szkoła  Podstawowa    w  Wilczycach   27-612  Wilczyce

14. Powiat     Staszów  
     Kierownik Powiatu– Jacek  Więckowski                   tel. kom.  781 058 040

Szkoła  Podstawowa   w  Rytwianach ul. Szkolna 1    28-236 Rytwiany     tel. 15 864 75 12 



PODZIAŁ  NA  REJONY  SPORTOWE
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

1. Kielce   –   miasto   – szkoły z terenu miasta
Kierownik Rejonu  – Krzysztof  Stodulski                   tel. kom.  608 332 268

Szkoła Podstawowa Nr 32  
ul. Barwinek 31
25-150 Kielce 

2. Kielce   –   powiat   – powiaty- Kielce, Końskie
Kierownik Rejonu -   Mirosław  Dworak                     tel. kom.  694 633 068  

 Szkoła  Podstawowa   Nr 1        tel.   41  372 90 64
 ul.  Armii  Krajowej  2           

                  26-200  Końskie   

3. Włoszczowa – powiaty -Jędrzejów, Włoszczowa
Kierownik Rejonu -  Zbigniew   Hamera                    tel.  41 394 26 99

Szkoła Podstawowa Nr 2              tel. kom.  606 725 081
ul. Różana 16 
29-100 Włoszczowa

4. Busko-     Zdrój   – powiaty –Busko Zdrój, Kazimierza Wielka, Pińczów
Kierownik Rejonu -             Zbigniew   Kwiecień                       tel. kom. 607 919 199

               Szkoła Podstawowa Nr 3  Kazimierza  Wielka     
               28-500  Kazimierza  Wielka    

5.     Opatów   – powiaty- Sandomierz, Opatów, Staszów
Kierownik Rejonu - Krzysztof    Kazberuk                  tel. kom.  510 528 291

                                                  Zespół Szkół Średnich  Połaniec    
                                                  ul. Ruszczańska  23                                         

28- 230 Połaniec                           

6. Starachowice     – powiaty –Ostrowiec Św., Skarżysko, Starachowice,
Kierownik Rejonu -              Andrzej Kasperski                         tel. kom.  668 503 627

ul. Na Szlakowisku  9/63
27-200 Starachowice                    

                   



WYKAZ  IMPREZ  SPORTOWYCH
  IGRZYSKA  DZIECI   

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ROCZNIK  2008  i  Młodsi

                                  na  rok szkolny 2020/2021

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą obowiązkowo 
zarejestrować się przez system rejestracji szkół   srs.szs.pl 
nie później niż do 30 września 2020 r. 

1.    MINI- KOSZYKÓWKA
2.    MINI- PIŁKA  SIATKOWA
3.    MINI – PIŁKA  NOŻNA
4.    MINI – PIŁKA  RĘCZNA 
5.    UNIHOKEJ
6.    INDYWIDUALNE  L-A
7.    CZWÓRBÓJ            L-A
8.    TRÓJBÓJ                 L-A
9.    DRUŻYNOWE  BIEGI  PRZEŁAJOWE
10.    SZTAFETOWE   BIEGI  PRZEŁAJOWE
11.    TENIS   STOŁOWY
12.    BADMINTON
13.    SZACHY
14.    PŁYWANIE      
15.    NARCIARSTWO  BIEGOWE
16.    KONKURS   PLASTYCZNY
17.    SZTAFETOWE  BIEGI  ROZSTAWNE
18.    FESTIWAL  MINI-PIŁKI  SIATKOWEJ
19.    ŚWIĘTOKRZYSKA  MINI - OLIMPIADA
20.    INDYWIDUALNE   BIEGI  PRZEŁAJOWE
21.    KOSZYKÓWKA   3 x 3



VII  ŚWIĘTOKRZYSKA  MINIOLIMPIADA
W  TURNIEJU  GIER I  ZABAW

SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH   dziewcząt i chłopców  rocznik  2011 i młodsi
pod patronatem  

MARSZAŁKA      WOJEWÓDZTWA      ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  

        1.   ORGANIZATOR :
              Głównymi organizatorami Świętokrzyskiej Mini-olimpiady są:
              -  Urząd Marszałkowski  Województwa Świętokrzyskiego
              -  Wojewódzki   Szkolny  Związek  Sportowy  Kielce

        2.   WSPÓŁORGANIZATORZY:
    - Świętokrzyskie  Kuratorium Oświaty  w Kielcach

            - Zarządy Miejsko-Gminne oraz Powiatowe Szkolnego Związku Sportowego
            - Jednostki  Samorządu Terytorialnego  /Gminy/

       3.   TERMINY :  Zgłoszenia  - do     dnia     20     marca     2021     r.        
należy przesłać na adres: Wojewódzki  Szkolny Związek Sportowy w Kielcach

                                              ul. Sandomierska  196,  25-329  Kielce  tel.  /41/ 34 16 440 
                                                             adres  e-mail: wszs0@poczta.onet.pl

                         Eliminacje  wojewódzkie          - kwiecień-maj  2021 r.
                         Finał  wojewódzki                     - do dnia 15 czerwca  2021 r.

        4.     REGULAMIN ZAWODÓW :  zgodnie z Wojewódzkim Kalendarzem 
                                                                    Imprez Sportowych Dzieci i Młodzieży Szkolnej
        5.     UBEZPIECZENIA: 
            - eliminacje wojewódzkie -  dzieci i młodzież szkolna uczestnicząca w zawodach      
             SZS korzysta jedynie z ubezpieczenia szkolnego zawartego  przez  dyrekcję  szkoły, 
        6.  DOKUMENTACJA :
                - aktualna  legitymacja szkolna
                - aktualne badania lekarskie lub grupa dyspanseryjna
                - imienna lista uczestników potwierdzona przez Dyrekcję  Szkoły      
        7.   UCZESTNICTWO:
             Drużynę  stanowią  uczniowie jednej szkoły podstawowej z klas  I – III. 
             Rocznik uprawniony do startu w zawodach  2011 i młodsi.
      
       8.  NAGRODY -najlepsze  szkoły uczestniczące w finale wojewódzkim otrzymają :
             - nagrody niespodzianki ufundowane 
               przez  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

mailto:wszs0@poczta.onet.pl


PROGRAM       ZAWODÓW      :  

 Podział     na     trzy     grupy     wiekowe     :  
          GRUPA      I        rocznik       2013      i      mł.     -     5      dziewcząt      z     klas       I        oraz       5      chłopców      z      klas      I   
            GRUPA      II       rocznik      2012                -     5       dziewcząt      z     klas      II       oraz       5      chłopców      z      klas      II  

                  GRUPA      III      rocznik      2011               -      5       dziewcząt      z     klas      III      oraz       5      chłopców     z      klas      III  
                                                          
             Łącznie  zespół  szkolny składa się z  30 uczestników oraz rezerwowi.

ZESTAWY      ZABAW      SPORTOWYCH  

              /z     podanego     zestawu     zabaw     sportowych     będą     wylosowane      cztery     zabawy,     
                 które     będą      obowiązywały      w     eliminacjach     wojewódzkich     oraz     finale./  

      1.     Zakładanie kółek ringo na pachołki
     Dystans od startu do półmetka 20 m.  Na  4 ,  8 , 12  i 16 m  ustawiono  pachołki.
     Zawodnik/czka startuje z 4 kółkami ringo , zakładając je kolejno na pachołki.
     Po obiegnięciu półmetka w drodze powrotnej  zawodnik/czka zbiera założone kółka,
     przekazując je następnemu zawodnikowi za stojakiem na linii  start,. 

     2.        Bieg      sztafetowy  
     Dystans  od linii startu do półmetka 20 m . Zawodnik / czka  startuje z pałeczką
    sztafetową   i po  obiegnięciu półmetek  przekazuje pałeczkę następnemu zawodnikowi 
    za stojakiem  linii  startu,

    3.Rzut      kółkami     ringo     na     materac  
     Każdy z zawodników wykonuje po  trzy rzuty kółkami ringo na materac ułożony bokiem
     krótszym od strony rzucających z odległości  3 m.  Za  rzuty celne uważa się te , po
     których kółka znajdujące się na materacu  nie dotykają parkietu. Liczy się ilość kółek 
     na  materacu po zakończeniu  zabawy.

     4.  Rzut       woreczkami      do     celu  
     Każdy zawodnik/czka  wykonuje po trzy rzuty woreczkami do opony samochodowej
     z odległości 3 m.  Za rzuty celne uważa się te, po których woreczki wpadną do środka
     opony. Liczy się ilość woreczków w oponie po zakończonej zabawie.
     na  materacu po zakończeniu  zabawy.
     5.        Sadzenie      ziemniaków  
     Dystans od linii startu do półmetka 20 m. Na 4, 8, 12 i 16 m ułożono  kółka serso 
     /lub hula-hop/. Zawodnik/czka startuje z  4 woreczkami. W drodze do półmetka wkłada 
     woreczki do kolejno ułożonych kółek, po obiegnięciu półmetka w drodze powrotnej 
     zbiera woreczki , przekazując je następnemu zawodnikowi za stojakiem na linii startu. 



     6.        Tor     przeszkód  
     Dystans od linii  startu do półmetka 20 m.   Na  4 m  ustawiony jest płotek,    
     na  12 m opona  samochodowa   a w niej  piłka  lekarska  1kg.   
     Na  sygnał zawodnik/czka biegnie i następnie przechodzi pod  płotkiem  zabiera 
     z opony piłkę obiega półmetek.  W  drodze powrotnej kładzie piłkę do opony  
     i biegnie do  linii  startu, gdzie dotyka w dłoń następnego zawodnika lub zawodniczkę.

    7.         Skok     w     dal     z     miejsca  
     Zawodnicy  skaczą  kolejno w dal z miejsca z odbicia obunóż. Pierwszy  zawodnik
     skacze z linii startu, następni zawodnicy z miejsca, gdzie wylądował ich poprzednik.
     Liczy się ostatni ślad zawodnika. O wyniku decyduje łączna długość wszystkich skoków.
     /należy mierzyć taśmą/.
                             
     8.         Skoki      z     piłką     
     Dystans od startu do półmetka 15 m.  Na sygnał, zawodnik/czka startuje skacząc obunóż
     z piłką siatkową, trzymaną pomiędzy kolanami do półmetka. W drodze powrotnej 
     od półmetka zawodnik biegnie niosąc piłkę w rękach , którą przekazuje następnemu
     zawodnikowi za stojakiem na linii startu. 

                                  Z A P R A S Z A M Y

   Koordynator  wojewódzki  Świętokrzyskiej Mini-Olimpiady
   - Dariusz  Kos  - WSZS  Kielce   tel. kom. 607- 216 - 376



VIII   FESTIWAL   MINI-PIŁKI  SIATKOWEJ
SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH dziewcząt i chłopców  rocznik  2008 i młodsi 

pod patronatem  
   MARSZAŁKA      WOJEWÓDZTWA      ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  

 1.  ORGANIZATOR :
      Głównymi  organizatorami  festiwalu mini-piłki siatkowej dziewcząt i chłopców  są :
                -   Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
                -   Wojewódzki  Szkolny Związek  Sportowy Kielce

       
  2.  WSPÓŁORGANIZATORZY :
                -   Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty

-   Świętokrzyski Związek Piłki  Siatkowej    Kielce
-   Zarządy Miejsko-Gminne  Szkolnego Związku Sportowego
-   Zarządy  Powiatowe  Szkolnego Związku Sportowego

                -   Jednostki  Samorządu Terytorialnego  /Gminy/

 3.  UCZESTNICTWO  :  zgodnie z regulaminem Wojewódzkiego  Kalendarzem     
                 Imprez Sportowych  na rok  szkolny 2020/2021 oraz zgodnie z przepisami  PZPS 

    -   drużynę stanowią uczniowie/uczennice jednej szkoły podstawowej 
             rocznik 2008 i młodsi (zespół liczy 10 zawodników/zawodniczek), 

                 -   zawody będą rozgrywane osobno dla dziewcząt i chłopców 

  4.    TERMINY      :  -  Zgłoszenia  -  do     dnia      15      października      2020     r.     

     przesyłać na adres : Wojewódzkiego Szkolnego  Związku  Sportowego w Kielcach
                                             ul. Kujawska 26,    25-344  Kielce     tel.   41-34-16-440         
                                                        adres e-mail:    wszs0@poczta.onet.pl
                                          
                                          Półfinały  wojewódzkie  -  do  15   listopada    2020 r.
                                     Finał         wojewódzki    -  do  30   listopada    2020 r. 
 
   5.   NAGRODY   -  najlepsze  szkoły uczestniczące w finale   wojewódzkim  
                                    otrzymają :   nagrody niespodzianki ufundowane   przez 
                                    Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Z A P R A S Z A M Y

         
            Koordynator  wojewódzki  Festiwalu  Mini-Piłki Siatkowej:
                      Dariusz  Kos  - WSZS  Kielce    tel. kom.  607-216 -76

mailto:wszs0@poczta.onet.pl


REGULAMINY  
IGRZYSKA   DZIECI

ROCZNIK 2008  i  MŁODSI  
SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH

na  rok szkolny  2020 / 2021

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz 
zasadami szczegółowymi zawartymi w kalendarzu wojewódzkim. W sprawach 
nie ujętych w regulaminie stosuje się przepisy Polskich Związków 
Sportowych.

MINI     KOSZYKÓWKA     

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do 30 września 2020 roku.

1. UCZESTNICTWO
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej w wieku 13 lat i młodsi (rocznik 
2008 i młodsi). Zespół liczy 10-12 zawodników (bez względu na ilość rozgrywanych meczy 
w turnieju). W eliminacjach wojewódzkich mogą uczestniczyć zespoły, które uczestniczyły 
w rozgrywkach miejskich, gminnych i dokonają zgłoszenia do WSZS w Kielcach 
potwierdzając swój udział wpłatą opłaty startowej na konto WSZS w wysokości 40 zł.

1. Zgłoszenia - do   25.01.2021  ( do WSZS Kielce )
2. Półfinał - do   25.02.2021
3. Finał - do   30.03.2021

-  zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców,
-  zespół liczy do 12  zawodników/czek.

2. Przepisy gry
- czas gry: 4 x 6 minut.
- piłka: numer „5”. 
- kosze zawieszone na wysokości 260 cm, (mecze za zgodą organizatora mogą być
rozgrywane na koszach zawieszonych na wysokości 305 cm); odległość 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 zawodnicy ci są odpowiednio zawodnikami pierwszej i
ew. drugiej piątki i mogą zostać zmienieni w pierwszej i drugiej kwarcie za dowolnego
zawodnika występującego w tej 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.

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.



MINI      PIŁKA      SIATKOWA   –   CZWÓRKI  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół   srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do 30 września 2020 roku

1. UCZESTNICTWO
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej w wieku 13 lat i młodsi (rocznik 
2008 i młodsi). W eliminacjach wojewódzkich mogą uczestniczyć zespoły, które startowały 
w rozgrywkach miejskich, gminnych i dokonają zgłoszenia do WSZS Kielce i potwierdzą 
swój udział dokonując opłaty startowej na konto WSZS w wysokości 40 zł.

1. Zgłoszenia - do   25.02.2021   ( do WSZS Kielce )
2. Półfinał - do   30.03.2021
3. Finał - do   20.04.2021

- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2008 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
− obowiązują piłki siatkowe 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 górnej 

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)

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 lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:

      a)  większa liczba zwycięstw,
      b)  większy stosunek  setów

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

MINI      PIŁKA      RĘCZNA     

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30 września  2020 roku

1. UCZESTNICTWO 
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej w wieku 13 lat i młodsi (rocznik 
2008 i młodsi). Drużyna liczy 16 zawodników (bez względu na ilość rozgrywanych meczy 
w turnieju). W eliminacjach wojewódzkich mogą uczestniczyć zespoły, które uczestniczyły 
w rozgrywkach miejskich, gminnych i dokonają zgłoszenia do WSZS w Kielcach 
potwierdzając swój udział wpłatą na konto WSZS opłaty startowej w wysokości 40 zł.

1. Zgłoszenia - do   10.04.2021    ( do WSZS Kielce )
2. Półfinał - do   10.05.2021 
3. Finał - do   25.05.2021 

-  zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców,
-  zespół liczy do 16  zawodników/czek.

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 (junior), ale dopuszczalne są dla chłopców również
   piłki nr 2  (damskie) tj. dla dziewcząt obwód piłki 50-52 cm, a dla chłopców 54-56 cm.
- Czas gry: 2 x 12 minut z 5 minutową przerwą. 
- Dowolny system ustawienia obrony podczas całego meczu.
- Zmiany zawodników możliwe są w dowolnym momencie meczu, a nie tylko wtedy, 
   gdy drużyna zmieniająca zawodnika jest  w posiadaniu piłki.
- Czas wykluczenia zawodnika 1 min.
- Obowiązuje kategoryczny zakaz używania środków klejących piłkę. 
- Drużyna ma prawo wziąć 1-minutowy czas w każdej połowie meczu.

3. PUNKTACJA
1. 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 po rzutach karnych,
4)   0 pkt. - za porażkę w regulaminowym czasie gry.

2. O kolejności drużyn w trakcie rozgrywek decydują kolejno:
          a) większa liczba zdobytych punktów;

b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
- większa liczba punktów zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi 
drużynami;
- większa dodatnia różnica bramek z meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
- większa liczba zdobytych bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi 
drużynami;
- większa dodatnia (mniejsza ujemna) różnica bramek ze wszystkich meczów;
- większa liczba zdobytych bramek we wszystkich meczach;
- losowanie.

3. W meczach kończących się w podstawowym czasie gry remisem wynik zawodów zalicza
się do tabeli (rzuty karne po regulaminowym czasie gry służą jedynie wyłonieniu zwycięzcy
i nie są zaliczane do wyniku meczu oraz statystyk indywidualnych).

MINI      PIŁKA      NOŻNA   –   CHŁOPCÓW  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół   srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30 września  2020 roku

1. UCZESTNICTWO 
W skład drużyny wchodzą uczniowie jednej szkoły podstawowej w wieku 13 lat 
i młodsi (rocznik 2008 i młodsi). Drużyna liczy 12  zawodników (bez względu na ilość 



rozgrywanych meczy w turnieju). W eliminacjach wojewódzkich mogą uczestniczyć 
zespoły, które startowały w zawodach miejskich, gminnych i dokonają zgłoszenia do 
bezpośredniego organizatora tj. kierownika powiatu i potwierdzą swój udział wpłacając w 
dniu zawodów opłatę startową w wysokości 40 zł.

1. Zgłoszenia - do   15.10.2020   (przedstawiciel powiatu)
2. Powiat - do   20.03.2021
3. Półfinał - do   10.05.2021
4. Finał - do   10.06.2021

   Do półfinałów awansują:
KIELCE - miasto - 2 zespoły
KIELCE - powiat - 2 zespoły
STARACHOWICE - 2 zespoły
BUSKO - 2 zespoły
KOŃSKIE - 2 zespoły
JĘDRZEJÓW - 2 zespoły
OSTROWIEC - 2 zespoły
SKARŻYSKO - 2 zespoły
WŁOSZCZOWA - 2 zespoły
PIŃCZÓW - 2 zespoły
KAZIMIERZA W. - 2 zespoły
STASZÓW - 2 zespoły
OPATÓW - 2 zespoły
SANDOMIERZ - 2 zespoły

2.  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 sze-
rokość 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 10 - 20 minut + do 5 minut przerwa,
4/    obuwie: miękkie – trampki, tzw. korkotrampki, tzw. lanki. 
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 tzw. „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 
przypadku 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 czerwona kartkę 
(zespół gra w komplecie). 
Za wybitnie niesportowe zachowanie sędzia pokazuje czerwoną kartkę (zespół gra w 
komplecie).
    
3. 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  lub  mecze),

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 trwającą  2 x 5 minut i gra się do „złotej bramki”. Następnie rzuty karne 
strzelane po 5, potem po razie do skutku.



MINI      PIŁKA      NOŻNA   –   DZIEWCZĄT  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30   września  2020  roku

1. UCZESTNICTWO 
W skład drużyny wchodzą uczennice jednej szkoły podstawowej w wieku 13 lat 
i młodsze (rocznik 2008 i młodsze). Drużyna liczy 12 zawodniczek (bez względu na ilość 
rozgrywanych meczy w turnieju). W eliminacjach wojewódzkich mogą uczestniczyć 
zespoły, które startowały w zawodach miejskich, gminnych i dokonają zgłoszenia do 
bezpośredniego organizatora tj. Kierownika Powiatu i potwierdzą swój udział wpłacając w 
dniu zawodów opłatę startową w wysokości 40 zł na konto WSZS Kielce.

1. Zgłoszenia - do   20.10.2020   ( do WSZS Kielce )
2. Półfinał - do   20.11.2020
3. Finał - do   30.11.2020

   Obowiązują przepisy gry oraz  punktacja  zgodnie z regulaminem piłki nożnej chłopców.
Turnieje mini piłki nożnej dziewcząt będą rozgrywane w halach sportowych. Piłka do gry 
numer „4”.

CZWÓRBÓJ       LEKKOATLETYCZNY  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30 września  2020  roku

1.    UCZESTNICTWO 
W zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych oddzielnie dziewcząt
i chłopców. Reprezentacja składa się z 6 dziewcząt i 6 chłopców (rocznik 2008 i  młodsi).
Do eliminacji powiatowych mogą się zgłosić zespoły, które brały udział w zawodach 
miejskich, gminnych i dokonają zgłoszenia do organizatora powiatu i potwierdzają swój 
udział dokonując  w dniu zawodów opłaty startowej w wysokości 30 zł.

1. Zgłoszenia w/g ustalenia organizatora tj. Kierownika Powiatu
2. Powiat - do   20.05.2021
3. Finał - do   05.06.2021



2.  PUNKTACJA
 Wyniki przelicza się na punkty w/g 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). W przypadku równej 
liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsce dzielone. 
Przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca I-III o 
wyższej lokacie decyduje wynik w czwórboju najlepszego zawodnika/czki).

3.  PROGRAM ZAWODÓW 

–           bieg 60m                                          dziewcząt i chłopców 
- rzut piłką palantową (do 150g)        dziewcząt i chłopców 
- bieg: dla  dziewcząt    600 m
                  dla   chłopców  1000 m 
- skok w dal ( ze strefy )                     dziewcząt i chłopców
             lub     skok  wzwyż                          dziewcząt i chłopców

4.   SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA  ZAWODÓW
-  kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna z tym, że bieg długi musi być 
rozgrywany jako ostatnia konkurencja.
   
    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 100cm.
-  każdy zawodnik ma prawo do 3 prób,
-  pomiaru dokonujemy od miejsca lądowania do śladu odbicia w strefie (czubek obuwia 
skoczka)
-  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



   Rzut      piłeczką      palantową  
-  rzuty wykonuje się w dowolną  prawą lub lewą ręką, z miejsca lub rozbiegu zgodnie 
   z przepisami   PZLA (piłeczka musi być poprowadzona do rzutu ponad linią bioder
   (rzuty wykonywane „z dołu” nie będą uznawane”
-  każdy startujący zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie 
trzy rzuty  w  konkursie,
-  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.

 5.  PUNKTACJA
- wynik przelicz 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 o wyższej lokacie decyduje 
wynik najlepszego zawodnika,

INDYWIDUALNE      BIEGI      PRZEŁAJOWE  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30 września  2020  roku

1.   UCZESTNICTWO
                        1. Zgłoszenia                  - do   20.03.2021   ( do WSZS Kielce)
                        2. Finał Wojewódzki    - do   30.04.2021

2.   R EGULAMIN
W finale wojewódzkim wystartują zawodnicy i zawodniczki zgłoszone przez dyrekcję 
szkoły w wyznaczonym terminie do WSZS w Kielcach. Warunkiem dokonania zgłoszenia 
jest uczestnictwo w zawodach miejskich, gminnych. Wszystkich zawodników obowiązuje 
opłata  startowa w wysokości  5 zł (płatne w dniu zawodów).
                                                  
                 Dystans    -     dziewczęta   rocznik      2008-  2009      -   800 m

                 -                 chłopcy        rocznik      2008 - 2009      - 1000 m
                 Dystans     -               dziewczęta    rocznik      2010 i  młodsze    -   600 m
                                                   chłopcy         rocznik     2010 i  młodsi       -   600 m



DRUŻYNOWE      ZAWODY     W      PŁYWANIU  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30 września  2020  roku

1.    UCZESTNICTWO 
W zawodach startują zespoły szkolne, dziewcząt i chłopców w wieku 13 lat i młodsi 
(rocznik 2008 i młodsi). Zespół składa się z 8 zawodniczek lub zawodników po 2 osoby 
z klas od III do VI według aktualnych roczników . W zawodach wojewódzkich mogą 
uczestniczyć zespoły, które dokonały zgłoszenia do WSZS w Kielcach potwierdzając swój 
udział wpłatą na konto WSZS Kielce opłaty startowej w wysokości 40 zł.

2.   PROGRAM 

             -        sztafeta  8 x 25 m stylem dowolnym dziewcząt
         -        sztafeta  8 x 25 m stylem dowolnym chłopców

         Szkoła może zgłosić do zawodów po dwie drużyny dziewcząt i chłopców.

3. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 
Według ustaleń organizatorów poszczególnych etapów.

1. Zgłoszenia - do   25.10.2020   (do WSZS Kielce)
2. Finał - do   25.11.2020

TENIS      STOŁOWY  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do   30 września  2020  roku

1. UCZESTNICTWO 
Zawody  rozgrywane  są zgodnie z  przepisami  PZTS. W zawodach biorą udział drużyny 
dziewcząt i chłopców. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej w wieku 13 
lat i młodsi  / rocznik 2008 i  młodsi.   Zespół liczy 2 dziewczynki lub 2 chłopców (oraz po 
1 osobie rezerwowej).   W eliminacjach powiatowych mogą uczestniczyć zespoły szkolne, 
które uczestniczyły w zawodach miejskich, gminnych i dokonają zgłoszenia do organizatora 
tj. Kierownika Powiatu, potwierdzając swój udział dokonując opłaty startowej w wysokości 
20 zł w dniu zawodów do bezpośredniego organizatora.



Awans do półfinałów wywalczą z zawodów powiatowych:

BUSKO - 2 zespoły
KIELCE - miasto - 2 zespoły
KIELCE - powiat - 3 zespoły
STARACHOWICE - 2 zespoły
OSTROWIEC - 2 zespoły
KOŃSKIE - 2 zespoły
JĘDRZEJÓW - 2 zespoły
SKARŻYSKO - 2 zespoły
WŁOSZCZOWA - 2 zespoły
PIŃCZÓW - 2 zespoły
KAZIMIERZA - 2 zespoły
STASZÓW - 2 zespoły
OPATÓW - 2 zespoły
SANDOMIERZ - 2 zespoły

2.   SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

            Kolejność gier jest następująca: 

I RZUT II RZUT III RZUT
A-X                       A-Y
                                    Gra  podwójna
B-Y    B-X

- Mecz rozgrywany jest do 3  wygranych punktów,
- Gry rozgrywane są do trzech wygranych setów lub dwóch wygranych  setów
   ( uzależnione  jest od liczby uczestniczących drużyn).
- Zawodnik rezerwowy  może  zostać wprowadzony do gry po 2, grze w meczu,

− System wyłonienia mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.
−

1. Zgłoszenia - do   10.01.2021   (Kierownik Powiatu)
2. Powiat - do   15.02.2021
3. Półfinał - do   10.03.2021
4. Finał - do   25.03.2021

Szkoła do zawodów może wystawić po dwa zespoły dziewcząt i chłopców.



SZACHY

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września  2020  roku

1.  UCZESTNICTWO
Zawodnicy i zawodniczki zgłoszeni przez dyrekcje szkół do WSZS w Kielcach. Każdy 
zawodnik zobowiązany jest opłacić w dniu zawodów startowe w wysokości 5 zł. 
Uprawniony rocznik do startu:

Grupa I  rocznik  - 2008 – 2009         dziewcząt  i chłopców
Grupa II  rocznik  - 2010 – 2011         dziewcząt  i chłopców
Grupa III  rocznik  - 2012  i  młodsi      dziewcząt i chłopców

Zawody będą rozgrywane formie indywidualnej w rocznikach wymienionych powyżej
oraz  drużynowej dla  rocznika  2008 -2009  dziewcząt i chłopców,

2.   TERMIN  ZGŁOSZEŃ

1. Zgłoszenia - do   25.10.2020   ( do WSZS Kielce )
2. Finał - do   10.12.2020

Zgłoszenia  prosimy dokonać na adres:
Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Kielcach
25-329  KIELCE   ul. Sandomierska 196, 
adres  e-mail:    wszs0@poczta.onet.pl

TRÓJBÓJ        LEKKOATLETYCZNY  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30 września  2020 roku

1. UCZESTNICTWO
W zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych oddzielnie dziewcząt i chłopców. 
Reprezentacja składa się z 6 dziewcząt i 6 chłopców (rocznik 2010 i młodsi).
Do eliminacji powiatowych mogą się zgłosić zespoły, które brały udział w zawodach 
miejskich, gminnych i dokonają zgłoszenia do organizatora powiatu i potwierdzają swój 
udział  dokonując w dniu zawodów opłaty startowej w wysokości 20 zł.

mailto:wszs0@poczta.onet.pl


1. Zgłoszenia            - do   25.05.2021    ( do WSZS Kielce)
2. Finał                  - do   12.06.2021

2. PUNKTACJA
Wyniki przelicza się na punkty w/g tabel czwórbojowych. Suma osiągniętych punktów za 
trzy konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika. Na wynik drużyny składają 
się końcowe rezultaty 5 najlepszych zawodników (z 6 startujących). W przypadku równej 
liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsce dzielone. 
Przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca I-III o 
wyższej lokacie decyduje wynik w trójboju najlepszego zawodnika/czki.

3. PROGRAM  ZAWODÓW 
-        bieg 60 m                                            dziewcząt i chłopców

    -        skok w dal (ze strefy)                         dziewcząt i chłopców
    -        rzut piłką palantową (do 150g)          dziewcząt i chłopców

4.   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 100cm.
-  każdy zawodnik ma prawo do 3 prób,
-  pomiaru dokonujemy od miejsca lądowania do śladu odbicia w strefie (czubek obuwia 

skoczka)
-  jeżeli zawodnik odbije się przed strefą pomiaru dokonujemy od początku strefy,
-  pozostałe przepisy jak w skoku w dal,

   Rzut      piłeczką      palantową  
-  rzuty wykonuje się w dowolną  prawą lub lewą ręką, z miejsca lub rozbiegu zgodnie 
   z przepisami   PZLA (piłeczka musi być poprowadzona do rzutu ponad linią bioder
   (rzuty wykonywane „z dołu” nie będą uznawane”
-  każdy startujący zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie
   trzy  rzuty  w  konkursie,
-  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.



BADMINTON       DRUŻYNOWY  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30 września  2020  roku

1.    UCZESTNICTWO 

W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców (osobno dla dziewcząt 
i osobno dla chłopców). Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej rocznik 
2008 i młodsi). Zespół liczy 2 dziewczynki lub 2 chłopców. W eliminacjach wojewódzkich 
mogą uczestniczyć.  zespoły szkolne, zgłoszone do WSZS w Kielcach potwierdzając swój 
udział wpłatą na konto WSZS Kielce opłaty startowej w wysokości 20 zł.

1. Zgłoszenia - do   01.10.2020   ( do WSZS Kielce)
2. Finały - do   30.10.2020

2.  SPOSÓB PRZEPROWADZENIA  ZAWODÓW

a) w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców:
- 2 dziewczynki + 1 zawodniczka rezerwowa (obowiązuje  ten sam skład przez cały turniej),
- 2 chłopców      + 1 zawodnik     rezerwowy (obowiązuje ten sam skład przez cały turniej),
   
Kolejność      gier:  

I   rzut                           II  rzut                          III  rzut
A – X                                                                   A – Y

                                   Gra  podwójna
B – Y                                                                    B – X

 b)    mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów,
 c)    każda gra rozgrywana do dwóch wygranych stów, sety rozgrywane do 11 pkt. 
        (bez prawa  podwyższania),
 d)    zawodnik może być wymieniony w trakcie meczu ma rezerwowego, który gra na 
jego   miejscu  do końca spotkania,
 e)    system wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn

Szkoła do zawodów wojewódzkich, może wystawić po jednym zespole dziewcząt i 
chłopców.



„  SPORT     W     WYOBRAŹNI     UCZNIA  ” –    KONKURS      PLASTYCZNY  

1.   CEL   KONKURSU
Popularyzacja wartości wychowawczych sportu. Ukazanie przez twórczość plastyczną 
dzieci i młodzieży związków kultury ze sportem. Propagowanie idei olimpijskiej oraz 
uniwersalnych i humanistycznych wartości sportu. Prezentacja tej dziedziny dorobku 
plastycznego młodzieży w kraju i za granicą.

2.   UCZESTNICTWO
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie do 13 lat  reprezentujący:
- szkoły, placówki wychowania pozaszkolnego, domy kultury,
- szkoły plastyczne

3.WARUNKI PRZYJĘCIA PRACY (W DZIEDZINACH)
-        malarstwo,
- grafika,
- rzeźba,
- tkanina,
- inne techniki.

Forma prac w kategorii malarstwa i grafiki minimum 30x20cm. Pozostałe kategorie bez 
ograniczeń. Każda praca winna być czytelnie opisana na odwrocie i zawierać następujące 
dane:

- imię i nazwisko twórcy,
- wiek twórcy,
- nazwa i adres szkoły, placówki,
- imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora, pod kierunkiem którego praca została 

wykonana
4. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU

                   I  etap - szkolny
                  II etap - wojewódzki
5. PODSUMOWANI KONKURSU
Organizatorzy poszczególnych etapów dokonują oceny prac i organizują wystawę 
pokonkursową 
w czasie głównej imprezy igrzyskowej

6. ZGŁOSZENIA PRAC KONKURSOWYCH :
- do dnia 10  maja  2021 r. do  biuro Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego 
     w Kielcach, 25-329 Kielce, ul. Sandomierska  196,



TURNIEJ      GIER      I      ZABAW  

1. UCZESTNICTWO 
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej klas I-VI.  Rocznik uprawniony do 
startu w zawodach 2008  i młodsi. W zawodach powiatowych mogą startować zespoły, które 
uczestniczyły w rozgrywkach miejskich, gminnych .

Zgłoszenia do 10.11.2020 r. bezpośredniego organizatora tj. Kierownika Powiatu.
1. Miasto - Gmina - Powiat - do 15.12.2020 r.

2. PROGRAM  ZAWODÓW:
Dla każdej grupy wiekowej zostaną wylosowane trzy zabawy z podanego zestawu:

- klasa I - uczestniczą 3 dziewczynki +3 chłopców (zabawy od nr 1 do 5),
- klasa II - uczestniczą 3 dziewczynki +3 chłopców (zabawy od nr 2 do 7),
- klasa III - uczestniczą 3 dziewczynki +3 chłopców (zabawy od nr 3 do 9),
- klasa IV - uczestniczą 3 dziewczynki +3 chłopców (zabawy od nr 4 do 12),
- klasa V - uczestniczą 3 dziewczynki +3 chłopców (zabawy od nr 4 do 12),
- klasa VI - uczestniczą 3 dziewczynki +3 chłopców (zabawy od nr 4 do 12).

Losowanie zabaw przeprowadza organizator imprezy w obecności przedstawicieli 
zainteresowanych szkół na 7 dni przed zawodami.
Organizator może ustalić inny zestaw zabaw w zależności od możliwości sprzętowych 
i bazowych o czym zobowiązany jest poinformować zainteresowanych w komunikacie 
organizacyjnym zawodów.               
                  
                I Grupa zabaw – szybkościowe  - zwinnościowe

1. Sadzenie ziemniaków
2. Przekładanie kolorowych krążków 
3. Sztafeta z przekładaniem szarfy
4. Zakładanie kółek ringo na pachołki 
5. Sztafeta piłek
6. Sztafeta zwinościowa
7. Sztafeta z piłkami
8. Bieg sztafetowy
9. Sztafeta zwinnościowa
10. Kozłowanie piłki slalomem
11. Tor przeszkód
12. Prowadzenie piłki nogą
II  Grupa  zabaw -  rzutowe
1. Rzuty woreczkiem do celu
2. Rzuty piłeczkami tenisowymi do ruchomego kosza



3. Rzuty kółkami ringo na materac
4. Rzut piłką siatkową do małej bramki
5. Rzuty kółkami serso do celu
6. Rzut piłką tenisową do celu
7. Podania piłki do mini kosza
8. Rzut kręglarski do celu
9. Rzuty kółkami ringo do partnera
10. Rzuty pałeczkami tenisowymi do kosza
11. Rzuty kołami serso do celu
12. Rzuty do kosza po kozłowaniu

                 III Grupa zabaw -  skocznościowe 
1. Wyścig na jednej nodze
2. Skoki z piłką
3. Przesuwanie kółka ringo
4. Skoki na jednej nodze z kółkiem ringo pod kolanem
5. Skoki obunóż z woreczkiem
6. Podskoki na skakance
7. Prowadzenie kółka ringo slalomem
8. Przeskoki przez skakankę kręconą przez dwie osoby
9. Skoki z kółkiem ringo na stopie
10. Wyścig „spętanych”
11. Wrzucanie woreczków stopami do opony

SZTAFETOWE      BIEGI      PRZEŁAJOWE  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30 września  2020  roku

1. UCZESTNICTWO 
     W zawodach startują zespoły szkolne dziewcząt i chłopców rocznik 2008  i  młodsi. 
Zespół składa się z 10 dziewcząt lub 10 chłopców. Prawo startu w eliminacjach 
powiatowych mają zespoły, które startowały w eliminacjach miejskich/gminnych (dokładny 
limit ustala organizator zawodów powiatowych). Dyrekcje szkół zgłaszają zespoły
sztafetowe bezpośrednio do organizatora i wpłacają w dniu zawodów opłatę startową w 
wysokości 40 zł od jednej sztafety.

2.   TERMINY
1. Zgłoszenia - do   25.09.2020      (przedstawiciel powiatu)
2. Powiat - do   06.10.2020
3. Finał - do   20.10.2020



3.   PROGRAM ZAWODÓW 
                                 
                                   Dziewczęta   -       10   x   800    m
                                   Chłopcy        -       10   x   1000  m

Z zawodów powiatowych do finału awansują: 
KIELCE - miasto - 4  zespoły
KIELCE - powiat - 4  zespoły
STARACHOWICE - 3  zespoły
OSTROWIEC - 3  zespoły
KOŃSKIE - 3  zespoły
BUSKO - 3  zespoły
JĘDRZEJÓW - 3  zespoły
SKARŻYSKO - 3  zespoły
WŁOSZCZOWA - 3  zespoły
PIŃCZÓW - 3  zespoły
KAZIMIERZA W. - 3  zespoły
OPATÓW - 3  zespoły
SANDOMIERZ - 3  zespoły
STASZÓW                             - 3  zespoły

INDYWIDUALNE      ZAWODY      L-A       rocznik      2008-2009  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września  2020  roku

1.    UCZESTNICTWO 
Udział biorą uczniowie szkół podstawowych rocznik 2008 - 2009. W zawodach mogą 
startować dziewczęta i chłopcy zgłoszeni przez szkoły do organizatora zawodów (tj. WSZS 
Kielce) i opłaceniu startowego w dniu zawodów do organizatora w wysokości 5 zł od 
jednego uczestnika.

2.   TERMINY
                   1.   Zgłoszenia           - do     20.04.2021   (Kierownik  Powiatu)
                 2.   Powiat                 - do     20.05.2021    
                   3.   Finał                   - do      20.06.2021

3.REGULAMIN ZAWODÓW
Zawodnik(czka) może startować w dwóch konkurencjach, w przypadku startu w biegu 
długim tj. 600m i 1000m tylko w jednej konkurencji w/g zasady:



- bieg 60m i 300m
- bieg (60m lub 300m) i rzut p. palantową
- bieg (60m lub 300m) i skok w dal lub wzwyż
- rzut i skok
         a nigdy: skok w dal i skok wzwyż

                      bieg długi i konkurencja techniczna

Finaliści zawodów wojewódzkich zostaną wyłonieni z eliminacjach powiatowych, 
         Zasady uczestnictwa w zawodach powiatowych ustalają kierownicy powiatów SZS. 

4.   PROGRAM ZAWODÓW
  Szkoły o dokładnym terminie zawodów zostaną poinformowane odrębnym komunikatem.
Konkurencje:  

- rzut piłeczką palantową            dziewcząt i chłopców
- skok w dal (ze strefy)               dziewcząt i chłopców
- skok wzwyż dziewcząt i chłopców
- 60m dziewcząt i chłopców
- 300m dziewcząt i chłopców
- 600m dziewcząt
- 1000m chłopców

INDYWIDUALNE       ZAWODY      L-A       rocznik      2010      i      młodsi  
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30 września  2020  roku

1.    UCZESTNICTWO 
Udział biorą uczniowie szkół podstawowych rocznik 2010 i młodsi. W zawodach mogą 
startować dziewczęta i chłopcy zgłoszeni przez szkoły do organizatora zawodów (tj. WSZS 
Kielce) i opłaceniu startowego w dniu zawodów do organizatora w wysokości 5 zł od 
jednego uczestnika.

2. TERMINY
                   1.   Zgłoszenia     - do    20.04. 2021   (Kierownik  Powiatu)
                   2.   Powiat            - do    20.05.2021      
                   3.   Finał               - do    20.06.2021



3.REGULAMIN ZAWODÓW
Zawodnik(czka) może startować w dwóch konkurencjach, w przypadku startu w biegu 
długim tj.     600 m nie może startować w żadnej innej konkurencji (zgodnie z przepisami 
PZLA)

4.PROGRAM ZAWODÓW
Szkoły o dokładnym terminie zawodów zostaną poinformowane odrębnym komunikatem.
Konkurencje:  

- rzut piłeczką palantową  -  dziewcząt i chłopców
- skok w dal (ze strefy)     -  dziewcząt i chłopców
- skok  wzwyż                   -  dziewcząt i chłopców
- 60 m                      -  dziewcząt i chłopców
-        600 m                             -   dziewcząt i chłopców

DRUŻYNOWE      BIEGI      PRZEŁAJOWE  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do 30 września  2020  roku

1.    UCZESTNICTWO
Drużynę stanowią uczniowie szkoły podstawowej rocznik 2008 i młodsi. Zespół składa się 
z 6 dziewcząt lub 6 chłopców (drużyna nie może liczyć mniej niż 5 osób). Opłatę startową 
40 zł od zespołu należy wpłacić do organizatora tj. WSZS Kielce.

1. Zgłoszenia - do   20.03.2021  (do WSZS Kielce)
2. Finał - do   30.04.2021

2.  REGULAMIN
- bieg odbywa się ze wspólnego startu
- zawody przeprowadzone będą w formie drużynowej (osobna kwalifikacja dziewcząt

i chłopców),
- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ( 6 dziewcząt lub 6 chłopców),
- na ostateczny wynik w klasyfikacji drużynowej składa się suma punktów 5 

najlepszych zawodników(czek) sklasyfikowanych od  miejsca  1 do 60,.
- przy równej ilości punktów decyduje lepsze miejsce pierwszego punktowanego 

zawodnika,



- szkoły, które nie mają minimum w składzie 5 zawodników/czek nie będą 
klasyfikowane   w punktacji drużynowej,

- szkoła do zawodów może wystawić tylko jeden zespół,

3.  PROGRAM ZAWODÓW
                   Dziewczęta           -    800 m

   Chłopcy   -   1000 m

4.  PUNKTACJA

1 miejsce - 6 punktów
2-3 miejsce - 5 punktów
4-10 miejsce - 4 punkty
11-25 miejsce - 3 punkty

                26-45 miejsce - 2 punkty
46-60  miejsce - 1 punkt

UNIHOKEJ

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30 września  2020  roku

1.UCZESTNICTWO 
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej w wieku 13 lat i młodsi (rocznik 
2008 i młodsi). Zawody rozgrywane są oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców .Zespół 
składa się z  12 zawodników w tym  5 na boisku  + bramkarz i 6 rezerwowych / w całym 
turnieju/. .Zgłoszenia do zawodów należy dokonać na adres biura WSZS w Kielcach.
Opłatę startową 40 zł od zespołu należy wpłacić do organizatora tj. WSZS Kielce.

1. Zgłoszenia - do   15.10.2020  ( do WSZS Kielce )
2. Półfinał - do   20.11.2020
3. Finał - do   10.12.2020

2. 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
- -   zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców,
- -   zespół składa się z 12 zawodników w tym 5 zawodników w polu plus bramkarz 
           i  6 rezerwowych

UWAGA !!! - W zawodach powiatowych (tam gdzie nie ma odpowiednich warunków) 
dopuszcza się gry na mniejszych boiskach i na małe bramki bez bramkarza.

3.PUNKTACJA
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3  punkty, za remis 1  punkt, za przegrana  0 
punktów.   
O kolejności zespołów  decyduje kolejno:

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.

NARCIARSTWO     BIEGOWE  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż  
do  30  września  2020  roku
1.   UCZESTNICTWO  
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej  rocznik 2008  i   młodsi).
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy/czki) zgłoszeni przez dyrekcje szkół w
wyznaczonym terminie do WSZS w Kielcach zgodnie z programem zawodów. Wszystkich
zawodników obowiązuje opłata startowa w wysokości 5 zł (wpłata w dniu zawodów do
organizatora).



           1. Zgłoszenia - do   30.12.2020   ( do WSZS Kielce )
 2. Finał - do   25.02.2021

2.   PROGRAM
                  Dziewczęta  - 2  km  techniką  klasyczną
                 Chłopcy - 2  km  techniką klasyczną
3.  Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawodnicy startują indywidualnie, co 30 sekund, na podstawie losowania przed zawodami. 

O miejscu drużyny decyduje suma czasów 4 najlepszych zawodników.
Prowadzona     będzie     klasyfikacja     drużynowa     i     indywidualna.     Sprzęt     dowolny.  

SZTAFETOWE       BIEGI       ROZSTAWNE      

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września   2020  roku

2. UCZESTNICTWO
W zawodach startują zespoły szkół  podstawowych  dziewcząt i chłopców rocznik 2008 i 
młodsi. Zespół składa się z 4 dziewcząt lub 4 chłopców. W zawodach mogą uczestniczyć 
uczniowie zgłoszeni przez  dyrekcje  szkół   potwierdzając swój udział w wyznaczonym 
terminie do WSZS Kielce zgodnie z programem zawodów. Opłatę startową 20 zł od jednego 
zespołu  (osobno dziewczęta i chłopcy) należy wpłacić w dniu zawodów do organizatora tj. 
WSZS Kielce

2.    TERMINY
                   1. Zgłoszenia                    -  do   30.04.2021   ( do WSZS Kielce )
                   2. Finał  Wojewódzki       -  do   06.06.2021

3.   REGULAMIN   ZAWODÓW
-    sztafeta    4 x 100 m    dziewcząt     
-    sztafeta    4 x 100 m    chłopców
-    sztafeta    szwedzka   100 m, 200 m,  300 m, 400 m  -    dziewcząt
-   sztafeta     szwedzka   100 m, 200 m,  300 m, 400 m  -    chłopców

     Zawodnikowi, zawodniczce  wolno startować tylko w jednej sztafecie.
     Szkoła może zgłosić do zawodów po jednej drużynie dziewcząt i chłopców 
    Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami  PZLA



KOSZYKÓWKA   3 x 3     rocznik  2009  i  młodsi

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestra-
cji szkół   srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 
2020 roku.

 I. UCZESTNICTWO - W zawodach startują  uczniowie  szkoły podstawowej  w  roczniku 
2009  i  młodsi. Zawodnicy i zawodniczki zgłoszeni przez dyrekcje szkół do WSZS  w Kiel-
cach.  Opłata startowa  20 zł od zespołu osobno dziewczęta i chłopcy dokonana w dniu za-
wodów do organizatora. Zawody rozgrywa się osobno  dla  dziewcząt     i chłopców

1. Zgłoszenia - do   15.10.2020    ( do WSZS Kielce )
2. Finał - do   30.11.2020

II.  PRZEPISY  GRY
• mecze są rozgrywane na boisku do 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 m) oraz „półkole bez szarży” pod koszem; można używać połowy 
tradycyjnego boiska do koszykówki,

• drużyna składa się z 4 zawodników (3 zawodników na boisku i 1 zmiennik),
• rozgrywki dziewcząt i chłopców powinny odbywać się piłką do gry w koszykówkę 

o rozmiarze 5,
• zespół sędziowski składa się z 1 lub 2 sędziów boiskowych oraz sędziów 

stolikowych,
• 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 
dogrywki,

• czas gry wynosi 8 minut, zegar czasu gry będzie zatrzymywany podczas sytuacji 
martwej piłki oraz podczas rzutów wolnych, 

• 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,

• drużyna, która zdobędzie jako pierwsza 21 lub więcej punktów wygrywa mecz 
przed upływem czasu (dotyczy regulaminowego czasu gry),



• jeżeli na koniec regularnego czasu gry wynik pozostaje nierozstrzygnięty, zostanie 
rozegrana dogrywka; przed rozpoczęciem dogrywki będzie miała miejsce 
jednominutowa przerwa,

• drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 2 punkty w dogrywce, wygrywa mecz,
• 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,

• 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),

• siódmy, ósmy i dziewiąty faul drużyny zawsze będzie karany dwoma rzutami 
wolnymi, kolejne faule karane są dwoma rzutami oraz posiadaniem piłki,

• nie przyznaje się rzutów za faul w ataku,
• zmiana posiadania piłki przez którąkolwiek z drużyn, następująca po sytuacji 

martwej piłki (aut, faul), musi rozpocząć się wymianą piłki (pomiędzy 
zawodnikami obrony oraz ataku) za łukiem, na szczycie boiska (tzw. check ball),

• za faul techniczny przyznaje się jeden rzut wolny,
• za faul niesportowy przyznaje się dwa rzuty wolne,
• po ostatnim rzucie wolnym wynikającym z kary za faul techniczny lub niesportowy 

gra zostanie kontynuowana poprzez wymianę piłki za łukiem, na szczycie boiska 
(tzw. check ball);

• po celnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym grę wznawia drużyna, która nie 
zdobyła punktów, poprzez wykozłowanie lub podanie piłki do partnera 
znajdującego się poza łukiem,

• przeciwnik może bronić podczas wyprowadzania lub podawania piłki za łuk (poza 
„półkolem bez szarzy”),

• po niecelnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym, jeśli drużyna ataku zbierze 
piłkę, może kontynuować grę; jeśli drużyna obrony zbierze piłkę to musi 
wyprowadzić ją za łuk,

• po przechwyceniu lub zablokowaniu piłki należy wyprowadzić piłkę za łuk,
• w sytuacji rzutu sędziowskiego piłkę przyznaje się drużynie obrony,
• zawodnik, który popełni dwa faule niesportowe zostaje zdyskwalifikowany, 

drużynie przeciwnej przyznaje się dwa rzuty wolne i posiadanie piłki,



• 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.

• 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 odbywać się jedynie 
poza linią końcową, naprzeciwko kosza i nie wymagają one jakiegokolwiek 
działania ze strony sędziów,

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



WYKAZ  IMPREZ  SPORTOWYCH
  IGRZYSKA  MŁODZIEŻY  SZKOLNEJ

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ROCZNIK  2006 - 2007

                                na  rok szkolny 2020/2021`

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą obowiązkowo 
zarejestrować się przez system rejestracji szkół   srs.szs.pl 
nie później niż do 30 września 2020 r. 

1.    KOSZYKÓWKA
2.    PIŁKA  SIATKOWA
3.    PIŁKA  NOŻNA
4.    PIŁKA  RĘCZNA 
5.    UNIHOKEJ
6.    INDYWIDUALNE  L-A
7.    SZKOLNA   DRUŻYNOWA   LIGA      L-A
8.    DRUŻYNOWE  BIEGI  PRZEŁAJOWE
9.    SZTAFETOWE   BIEGI  PRZEŁAJOWE
10.    TENIS   STOŁOWY
11.    BADMINTON
12.    SZACHY
13.    PŁYWANIE      
14.    NARCIARSTWO  BIEGOWE
15.    KONKURS   PLASTYCZNY
16.    SZTAFETOWE  BIEGI  ROZSTAWNE
17.    INDYWIDUALNE   BIEGI  PRZEŁAJOWE
18.    SIATKÓWKA   PLAŻOWA 
20.    KOSZYKÓWKA   3 x 3



REGULAMINY
IGRZYSKA   MŁODZIEŻY  SZKOLNEJ   

ROCZNIK   2006 – 2007
na  rok szkolny  2020/2021

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz 
zasadami szczegółowymi zawartymi w kalendarzu wojewódzkim. W sprawach 
nie ujętych w regulaminie stosuje się przepisy Polskich Związków 
Sportowych.

SZKOLNA       DRUŻYNOWA       LIGA       LEKKOATLETYCZNA  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30 września  2020 roku

1.UCZESTNICTWO
W zawodach startują  uczniowie  szkoły  w rocznikach 2006-2007. Zawodnicy 
i zawodniczki zgłoszeni przez dyrekcje szkół do WSZS w Kielcach. Opłata startowa 40 zł 
od zespołu dokonana w dniu zawodów do organizatora tj. WSZS Kielce.

- drużynę stanowią uczniowie szkoły rocznik 2006 – 2007.
- 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). 
- Szkoła ma prawo wystawić nie więcej niż 3 zawodników w 1 konkurencji  i jedną sztafetę.

Sposób realizacji:
- biegi w seriach na czas
- w konkurencjach technicznych po 4 próby

2. TERMINY

1. Zgłoszenia - do   05.05.2021  (do WSZS Kielce)
2. Finał - do   25.05.2021



3.  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.

Konkurencje     dziewcząt:  
Blok szybkościowy: 100 m, 300 m, 80 m ppł., 
Blok wytrzymałościowy: 600 m, 1000 m
Blok skocznościowy: skok w dal, skok wzwyż
Blok rzutów: rzut oszczepem (500 g), pchnięcie kulą (3 kg), rzut dyskiem (0,75 kg)
Sztafeta 4 x 100 m

Konkurencje     chłopców:  
Blok szybkościowy:100 m, 300 m, 110 m ppł., 200m ppł  - 
Blok wytrzymałościowy: 600 m, 1000 m
Blok skocznościowy: skok w dal, skok wzwyż
Blok rzutów: 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

4.  PUNKTACJA

- osiągnięte w bezpośredniej rywalizacji wyniki przelicza się na punkty wg tabel 
punktowych.
- na wynik drużyny składa się 12 (lub mniej) wyników tj. po 2 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.



DRUŻYNOWE      BIEGI      PRZEŁAJOWE  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września  2020  roku.

1. UCZESTNICTWO
Drużynę stanowią  uczniowie  szkoły  rocznik 2006-2007. Zespół składa się z 6 dziewcząt 
lub 6 chłopców (drużyna może liczyć mniej niż 6 osób). Opłatę startową 40 zł od zespołu 
należy wpłacić do organizatora tj. WSZS Kielce.

1. Zgłoszenia - do   20.03.2021    (do WSZS Kielce)
2. Finał - do   30.04.2021

2. REGULAMIN
- bieg odbywa się ze wspólnego startu
- zawody przeprowadzone będą w formie drużynowej (osobna kwalifikacja dziewcząt

i chłopców),
- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ( 6 dziewcząt lub 6 chłopców),
- na ostateczny wynik w klasyfikacji drużynowej składa się suma punktów 5 

najlepszych zawodników(czek) sklasyfikowanych od  miejsca  1 do 60,.
- przy równej ilości punktów decyduje lepsze miejsce pierwszego punktowanego 

zawodnika,
- szkoły, które nie mają minimum w składzie 5 zawodników/czek nie będą 

klasyfikowane   w punktacji drużynowej,
    -       szkoła do zawodów może wystawić tylko jeden zespół,

3. PROGRAM ZAWODÓW

Dziewczęta - 1000 m
Chłopcy - 1500 m

4. PUNKTACJA

                1 miejsce - 6 punktów
2-3 miejsce - 5 punktów
4-10 miejsce - 4 punkty
11-25 miejsce - 3 punkty
26-45 miejsce - 2 punkty
46-60 miejsce - 1 punkt



SZTAFETOWE       BIEGI       PRZEŁAJOWE  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września 2020  roku.

1. UCZESTNICTWO 
Drużyny stanowią uczniowie  szkoły rocznik 2006-2007.  W zawodach startują zespoły 
szkolne dziewcząt i chłopców.  Zespół składa się z 10 dziewcząt lub 10 chłopców. Prawo 
startu w eliminacjach powiatowych mają zespoły, które startowały w eliminacjach 
miejskich/gminnych (dokładny limit ustala organizator zawodów powiatowych). Dyrekcje 
szkól zgłaszają zespoły sztafetowe bezpośrednio do organizatora i wpłacają w dniu 
zawodów opłatę startową w wysokości 40 zł od jednej sztafety.

2. TERMINY

1. Zgłoszenia - do   25.09.2020    (do kierownika powiatu)
2. Powiat - do   06.10.2020
3. Finał - do   20.10.2020

3. PROGRAM ZAWODÓW 

Dziewczęta  - 10  x   800 m
Chłopcy  - 10  x 1000 m

Z zawodów powiatowych do finału awansują:
KIELCE - miasto - 4  zespoły
KIELCE - powiat - 4  zespoły
STARACHOWICE - 3  zespoły
OSTROWIEC - 3  zespoły
KOŃSKIE                  - 3  zespoły
BUSKO - 3  zespoły
JĘDRZEJÓW - 3  zespoły
SKARŻYSKO - 3  zespoły
WŁOSZCZOWA - 3  zespoły
PIŃCZÓW - 3  zespoły
KAZIMIERZA - 3  zespoły
STASZÓW - 3  zespoły
OPATÓW                   - 3  zespoły
SANDOMIERZ - 3  zespoły

4. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Bieg zostanie rozegrany w formie sztafety, zawodnicy startujący na pierwszej zmianie 
biegną ze startu wspólnego. Strefa zmiany wynosi 20m.



INDYWIDUALNE      BIEGI      PRZEŁAJOWE  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września  2020 roku.

1. UCZESTNICTWO

W zawodach startują uczniowie szkoły rocznik  2006-2007. W finale wojewódzkim 
wystartują zawodnicy i zawodniczki zgłoszone przez dyrekcję szkoły do WSZS w Kielcach 
w wyznaczonym terminie. Warunkiem dokonania zgłoszenia jest uczestnictwo w zawodach 
miejskich, gminnych. Startujących obowiązuje opłata startowa w wysokości 5 zł (płatne w 
dniu zawodów).

2. TERMINY

1. Zgłoszenia - do   20.03.2021   ( do WSZS Kielce)
2. Finały Wojewódzkie - do   30.04.2021

3.PROGRAM ZAWODÓW

         Dystans: 
      - dziewczęta             rocznik  2006 – 2007       - 1000 m  
      - chłopcy                  rocznik  2006 – 2007       - 1500 m  

KOSZYKÓWKA

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września  2020  roku.

1. UCZESTNICTWO
Drużynę stanowią uczniowie  szkoły  rocznik 2006-2007. W zawodach wojewódzkich 
uczestniczą zespoły szkolne w składzie 12 osobowym (bez względu na ilość rozgrywanych 
meczy w turnieju). Prawo startu w eliminacjach wojewódzkich mają zespoły, które 
uczestniczyły w rozgrywkach miejskich, gminnych i dokonały zgłoszenia do WSZS w 
Kielcach i potwierdziły swój udział wpłacając opłatę startową na konto WSZS w wysokości 
40 zł. System eliminacji zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszonych zespołów.

-  zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców,



2. TERMINY

1. Zgłoszenia - do   25.02.2021   ( do WSZS Kielce)
2. Półfinał - do   30.03.2021
3. Finał - do   30.04.2021

3.  PRZEPISY  GRY

-  czas gry: 4 x 10 minut lub czas gry w turnieju  4 x 8  minut,
-  w razie remisu zarządza się 5 minutowe dogrywki
-  czas akcji 24 sekundy,  piłkę trzeba wprowadzić na pole ataku  w ciągu 8 sekund,
-  rzuty  wolne są wykonywane za każdy faul obrońców  po czwartym faulu drużyny 
    w  każdej kwarcie,
   Drużyna podlega  karze / rzuty wolne /  za faule drużyny, kiedy popełnia cztery faule
    w kwarcie meczu
-  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 piłką nr 7,

4.  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.



PIŁKA       SIATKOWA  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września  2020  roku.

1. UCZESTNICTWO
 Drużynę stanowią  uczniowie szkoły  rocznik 2006-2007.  Zespół liczy 12 zawodników 
(bez względu na ilość rozgrywanych meczy w turnieju). Prawo startu w eliminacjach 
wojewódzkich mają zespoły, które uczestniczyły w rozgrywkach miejskich, gminnych i 
dokonały zgłoszenia w wyznaczonym terminie do WSZS w Kielcach potwierdzając swój 
udział wpłacając na konto WSZS, opłaty startowej wysokości 40 zł. System eliminacji 
zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszeń.

2. TERMINY
                   1. Zgłoszenia - do   25.02.2021  ( do WSZS )
                   2. Półfinał - do   30.03.2021

  3. Finał - do   30.04.2021

 3.    PRZEPISY GRY 

Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS.
Wysokość siatki:
  -  dziewczęta  -  215 cm
  -  chłopcy       -  235 cm
  -  spotkania rozgrywa się do dwóch wygranych setów, sety rozgrywa się do 25 punktów,
      trzeci decydujący set do 15 punktów.

4. 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:/,  



PIŁKA       NOŻNA     

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września  2020  roku.

1. UCZESTNICTWO 
Drużynę stanowią  uczniowie szkoły   rocznik 2006-2007. Zespół liczy 12 zawodników 
(w całym turnieju). W zawodach powiatowych mogą startować zespoły, które uczestniczyły 
w rozgrywkach miejskich i gminnych oraz dokonają opłaty startowej w wysokości 40 zł w 
dniu zawodów do organizatora. Zgłoszenia do bezpośredniego organizatora tj. Kierownika 
powiatu.

1. Powiat - do   30.04.2021  
2. Półfinał - do   15.05.2021
3. Finał - do   25.05.2021

-  zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców,

Awans do półfinałów wywalczą z zawodów powiatowych:
KIELCE - miasto - 2 zespoły
KIELCE - powiat - 2 zespoły
STARACHOWICE - 2 zespoły
BUSKO - 2 zespoły
KOŃSKIE                   - 2 zespoły
JĘDRZEJÓW - 2 zespoły
OSTROWIEC - 2 zespoły
SKARŻYSKO - 2 zespoły
WŁOSZCZOWA - 2 zespoły
PIŃCZÓW - 2 zespoły
KAZIMIERZA - 2 zespoły
STASZÓW - 2 zespoły
OPATÓW                   - 2 zespoły

                 SANDOMIERZ - 2 zespoły

2. PRZEPISY  GRY

1/    zespół składa się z 5 zawodników w polu + bramkarz,
2/    zawody powinny być rozgrywane  na boisku o nawierzchni trawiastej o wymiarach sze-
rokość 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  10  - 20 minut + do 5 minut przerwa,
4/    obuwie: miękkie – trampki, tzw. korkotrampki, tzw. lanki.
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 tzw. „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 druzynie przeciwnej rzut wolny 
pośredni, wykonywany z linii środkowej boiska z miejsca jej przekroczenia. W tym 
przypadku 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 musza 
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 czerwona kartkę 
( zespół gra w komplecie). Za wybitnie niesportowe zachowanie sędzia pokazuje czerwoną 
kartkę (zespół gra w komplecie).

3.   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 2 x 5 minut i gra się do „złotej bramki". Następnie rzuty karne 
strzelane najpierw po 5, potem po razie do skutku.



PIŁKA       RĘCZNA  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września  2020  roku.

1. UCZESTNICTWO 
Drużynę stanowią  uczniowie  szkoły  rocznik 2006-2007.  Zespół liczy 16 zawodników 
(bez względu na ilość rozgrywanych meczy w turnieju). W eliminacjach wojewódzkich 
mogą uczestniczyć zespoły, które brały udział w zawodach miejskich, gminnych i dokonały 
zgłoszenia do WSZS w Kielcach potwierdzając swój udział wpłatą na konto WSZS opłaty 
startowej w wysokości 40 zł. System eliminacji zostanie ustalony w zależności od ilości 
zgłoszeń.

− zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców,

2. TERMINY

1. Zgłoszenia - do   10.04.2021   ( do WSZS Kielce )
2. Półfinał - do   10.05.2021
3. Finał - do   25.05.2021

3. PRZEPISY  GRY   
-  czas gry: 2 x 20 minut + 5 minut przerwy,
-   przy większej liczbie spotkań dziennie zaleca się skracanie czasu gry,
-  piłka nr 1 dziewczęta,   
 -  piłka  numer  2  chłopcy,
-  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.

4. PUNKTACJA
1. 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 po rzutach karnych,
4) 0 pkt. - za porażkę w regulaminowym czasie gry.

2. O kolejności drużyn w trakcie rozgrywek decydują kolejno:
a) większa liczba zdobytych punktów;
b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:



- większa liczba punktów zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi 
drużynami;
- większa dodatnia różnica bramek z meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
- większa liczba zdobytych bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi 
drużynami;
- większa dodatnia (mniejsza ujemna) różnica bramek ze wszystkich meczów;
- większa liczba zdobytych bramek we wszystkich meczach;
- losowanie.

3. W meczach kończących się w podstawowym czasie gry remisem wynik zawodów zalicza 
się do tabeli (rzuty karne po regulaminowym czasie gry służą jedynie wyłonieniu 
zwycięzcy i nie są zaliczane do wyniku meczu oraz statystyk indywidualnych).

BADMINTON       DRUŻYNOWY  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września  2020  roku.

1.UCZESTNICTWO
W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców  rocznik 2006-2007. Drużynę 
stanowią uczniowie  szkoły. W eliminacjach wojewódzkich mogą uczestniczyć zespoły 
szkolne, zgłoszone do WSZS w Kielcach potwierdzając swój udział wpłatą na konto WSZS 
Kielce opłaty startowej w wysokości 20 zł.

                      1. Zgłoszenia - do   01.10.2020   ( do WSZS Kielce )
                      2. Finały           - do   30.10.2020

2.  SPOSÓB PRZEPROWADZENIA  ZAWODÓW
a)    w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców:
- 2 dziewczynki   + 1 zawodniczka rezerwowa,
- 2 chłopców       + 1 zawodnik     rezerwowy,
- obowiązuje ten sam skład przez cały turniej,

   Kolejność      gier:  

I   rzut                       II  rzut                        III  rzut
A – X                                                              A – Y

                               Gra  podwójna
B – Y                                                              B – X

 b)   mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów,



 c)   każda gra rozgrywana do dwóch wygranych stów, sety rozgrywane do 11 pkt. 
       (bez prawa  podwyższania),
 d)   zawodnik może być wymieniony w trakcie meczu ma rezerwowego, który gra na
       jego miejscu  do końca spotkania,
  e)   system wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn

Szkoła do finału wojewódzkiego może wystawić po jednym  zespole dziewcząt i chłopców.

SZACHY

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września  2020  roku.

1.UCZESTNICY
W zawodach startują  uczniowie  szkoły  w rocznikach 2006-2007. Zawodnicy 
i zawodniczki zgłoszeni przez dyrekcje szkół do WSZS w Kielcach. Każdy zawodnik 
zobowiązany jest opłacić w dniu zawodów startowe w wysokości 5 zł. 

                    
                          Uprawniony rocznik do startu :

Dziewczęta  rocznik- 2006 - 2007
Chłopcy     rocznik-  2006 - 2007

Zawody przeprowadzone będą w formie indywidualnej oraz drużynowej osobno dla 
dziewcząt i chłopców.

1. Zgłoszenia - do   25.10.2020    ( do WSZS Kielce )
2. Finał - do   10.12.2020

Zgłoszenia  prosimy dokonać na adres:

 Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Kielcach
25-329 KIELCE ul. Sandomierska 196, 

                                     adres  e-mail:    wszs0@poczta.onet.pl

mailto:wszs0@poczta.onet.pl


DRUŻYNOWE       ZAWODY      W       PŁYWANIU  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września  2020  roku.

1. UCZESTNICTWO 
Drużynę stanowią  uczniowie  szkoły rocznik 2006-2007. Zespół składa się z 10 
zawodniczek lub zawodników. W eliminacjach wojewódzkich mogą uczestniczyć zespoły 
szkolne, które dokonały zgłoszenia do WSZS w Kielcach potwierdzając swój udział wpłatą 
na konto WSZS Kielce opłaty startowej w wysokości 40 zł.

1. Zgłoszenia - do   25.10.2020   ( do WSZS Kielce )
2. Finał - do   25.11.2020

2. PROGRAM :

sztafeta 10 x 25m   stylem   dowolnym   dziewcząt
sztafeta 10 x 25m   stylem   dowolnym   chłopców

Szkoła może zgłosić do zawodów po dwie drużyny dziewcząt i chłopców.

TENIS      STOŁOWY  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września  2020 roku.

1. UCZESTNICTWO 
Drużynę stanowią  uczniowie szkoły rocznik 2006-2007 . Zespół liczy 2 dziewczynki lub 2 
chłopców (oraz po 1 osobie rezerwowej). W eliminacjach powiatowych mogą uczestniczyć 
zespoły szkolne, które uczestniczyły w zawodach miejskich, gminnych i dokonają 
zgłoszenia do organizatora tj. Kierownika Powiatu, potwierdzając swój udział dokonując 
opłaty startowej w wysokości 20 zł w dniu zawodów do organizatora.

Awans do półfinałów wywalczą z zawodów powiatowych:

BUSKO - 2 zespoły
KIELCE - miasto - 2 zespoły
KIELCE - powiat - 3 zespoły



STARACHOWICE - 2 zespoły
OSTROWIEC - 2 zespoły
KOŃSKIE - 2 zespoły
JĘDRZEJÓW - 2 zespoły
SKARŻYSKO - 2 zespoły
WŁOSZCZOWA - 2 zespoły
PIŃCZÓW - 2 zespoły
KAZIMIERZA - 2 zespoły
STASZÓW - 2 zespoły
OPATÓW - 2 zespoły
SANDOMIERZ - 2 zespoły

2. TERMINY

1. Zgłoszenia - do   10.01.2021   ( Kierownik Powiatu )
2. Powiat - do   15.02.2021
3. Półfinał - do   10.03.2021

                4. Finał                   - do   25.03.2021

3.SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

                            Kolejność gier jest następująca: 

I RZUT II RZUT    III RZUT
A-X                         A-Y
                                    Gra  podwójna
B-Y     B-X

- Mecz rozgrywany jest do 3  wygranych punktów,
- Gry rozgrywane są do trzech wygranych setów lub dwóch wygranych  setów
   ( uzależnione  jest od liczby uczestniczących drużyn).
- Zawodnik rezerwowy  może  zostać wprowadzony do gry po 2, grze w meczu,
- System wyłonienia mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.
- Szkoła do zawodów może zgłosić po dwa zespoły dziewcząt i chłopców.

INDYWIDUALNE       ZAWODY       L-A  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30   września  2020  roku



1.   UCZESTNICTWO :
Udział biorą uczniowie szkoły  rocznik 2006-2007. W zawodach mogą startować 
dziewczęta i chłopcy  zgłoszeni przez szkoły do organizatora zawodów (tj. przedstawiciela 
powiatu) i opłaceniu startowego w dniu zawodów do organizatora w wysokości 5 zł od 
jednego uczestnika.

2.   TERMINY:

                1. Zgłoszenia       -  do   20.04.2021   (Kierownik Powiatu)
2. Powiat              -  do   15.05.2021

                3. Finał                -  do   30.05.2021  

3. ZGŁOSZENIA   
-   będą   przyjmowane  w  dniu  zawodów

4 PROGRAM ZAWODÓW
 -  miejsce zawodów stadion la MOSiR Kielce  ul. Leszka Drogosza 1
Szkoły o dokładnym terminie i miejscu  zawodów  zostaną  poinformowane odrębnym 
komunikatem.
                                 PROGRAM  MINUTOWY:

         I     dzień     zawodów  
        10.30 –  tyczka dz. i chł.       wzwyż  chł.

11.00 –  100 m el. chł.,          kula dz.,           dysk chł.
11.25 –  100 m el. dz.
11.50 –  200 m ppł. dz.         wzwyż  dz.
12.00 -   200 m ppł. chł.
12.15 –  100 m finał  chł.      kula  chł.          dysk  dz.
12.20 –  100 m finał  dz.     
12.30 -   1000 m  dz.
12.40 –  2000 m  chł.
13.00 –  4 x 100 m  chł.

         13.20 –  4 x 100 m  dz.

II     dzień     zawodów  
        10.00 –  młot dz. i chł.            w dal dz.

11.00 –  110 m ppł. chł.           oszczep dz., 
11.30 –  1000 m  chł.              w dal chł.
11.45 –  80 m ppł  dz./ 100 m ppł. dz.
12.05 –  600 m dz.,                  oszczep chł.
12.25 –  300 m  chł.
12.45 –  300 m  dz.

        13.30  – zakończenie zawodów



UWAGA –    podajemy     wagę     sprzętu     sportowego     dla     poszczególnych     konkurencji   
rzutowych:

                Młodziczka     -   kula 3 kg,   dysk 0,75 kg,   młot 3 kg    oszczep  500g
                Młodzik          -   kula 5 kg,   dysk 1 kg,        młot 5 kg,   oszczep  600g

Rozstaw i wysokość płotków: 

CHŁOPCY - od linii startu do 
pierwszego płotka

Rozstaw 
płotków

– od ostatniego płotka do 
linii mety

110 m 
młodzik 10 91,4 13,60 8.90 16,30

200 m 
młodzik 10 7,62 18,29 18,29 17,10

DZIEWCZĘTA

80 m 
młodziczki 8 76,2 12,00 8,00 12,00

200 m – 
młodziczki 10 7,62 18,29 18,29 17,10

Zawodnik/czka może startować w dwóch konkurencjach i sztafecie w przypadku startu w biegu długim 
tj. 600m, 1000m, 2000 m w jednej konkurencji oraz sztafecie.
- żeby dana konkurencja została rozegrana musi wystartować 3 zawodników/czki

Weryfikacja zawodników odbywać się będzie na 15 minut przed konkurencją 
„na bramce”.   Dekoracja trzech pierwszych zawodników(czek) 10 minut po ogłoszeniu oficjalnych 
wyników konkurencji.

Uwaga - w przypadku złamania regulaminu zawodnik/zawodniczka podlega karze   
               bezwzględnej dyskwalifikacji /we wszystkich konkurencjach



„  SPORT      W      WYOBRAŹNI      UCZNIA  ” –   KONKURS     PLASTYCZNY  
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30   września  2020 roku.

1. CEL KONKURSU
Popularyzacja wartości wychowawczych sportu. Ukazanie przez twórczość plastyczną 
dzieci i młodzieży związków kultury ze sportem. Propagowanie idei olimpijskiej oraz 
uniwersalnych i humanistycznych wartości sportu. Prezentacja tej dziedziny dorobku 
plastycznego młodzieży w kraju i za granicą.

2. UCZESTNICTWO
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie do 16 lat reprezentujący:

- szkoły, placówki wychowania pozaszkolnego, domy kultury,
- szkoły plastyczne

3.   WARUNKI PRZYJĘCIA PRACY (W DZIEDZINACH)
-        malarstwo,
- grafika,
- rzeźba,
- tkanina,
- inne techniki.

Forma prac w kategorii malarstwa i grafiki minimum 30x20cm. Pozostałe kategorie bez 
ograniczeń. Każda praca winna być czytelnie opisana na odwrocie i zwierać następujące 
dane:

- imię i nazwisko twórcy,
- wiek twórcy,
- nazwa i adres szkoły, placówki,
- imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora, pod kierunkiem którego praca została 

wykonana

4. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU
                   I  etap - szkolny
                  II etap - wojewódzki
5. PODSUMOWANI KONKURSU
Organizatorzy poszczególnych etapów dokonują oceny prac i organizują wystawę 
pokonkursową 
w czasie głównej imprezy igrzyskowej.

6. ZGŁOSZENIA PRAC KONKURSOWYCH :
− do dnia 10 maja 2021 r. – biuro Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego 
              w Kielcach, 25-344 Kielce, ul. Kujawska  26



UNIHOKEJ     

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września  2020  roku.

1.UCZESTNICTWO 
Drużynę stanowią uczniowie  szkoły rocznik 2006-2007. Zawody  rozgrywane są oddzielnie 
w kategorii dziewcząt i chłopców .Zespół składa się z  12 zawodników w tym 5 na boisku  + 
bramkarz i 6 rezerwowych / w całym turnieju/.   Zgłoszenia do zawodów należy dokonać na 
adres biura WSZS w Kielcach.  Opłatę startową 40 zł od zespołu należy wpłacić do 
organizatora tj. WSZS Kielce.

1. Zgłoszenia - do   15.10.2020  ( do WSZS Kielce )
2. Półfinał - do   20.11.2020
3. Finał - do   10.12.2020

2.PRZEPISY  GRY
-  wymiary boiska szer. 18-20 m dł. 36-40 m.
-    czas gry 3 tercje x 6-8 minut + 2 minuty przerwy (zgodnie z ustaleniami organizatora).
-    pole bramkowe: szerokość 5 m długość 4 m, 
-   pole przedbramkowe szerokość 2,5 m długość 1 m (linia bramkowa znajduje się 3,5 m od 
linii końcowej boiska)
-   bramki 160 x 115 cm (dopuszcza się bramki klubowe 140 x 105 cm)
-  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
-  zawody  rozgrywane są oddzielnie dla dziewcząt i chłopców
-  zespół składa się z 12 zawodników w tym 5 zawodników w polu  plus  
    bramkarz  i 6  rezerwowych

UWAGA !!!
W zawodach powiatowych (tam gdzie nie ma odpowiednich warunków) dopuszcza się gry 
na mniejszych boiskach i na małe bramki bez bramkarza.

3. PUNKTACJA
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3  punkty, za remis 1 punkt, za przegrana  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.

SZTAFETOWE      BIEGI      ROZSTAWNE        

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września  2020  roku

1. UCZESTNICTWO
 W zawodach startują  zespoły szkolne dziewcząt i chłopców rocznik 2006-2007.
Zespół składa się z  4 dziewcząt lub  4 chłopców. W zawodach mogą uczestniczyć 
uczniowie zgłoszeni przez dyrekcje szkół potwierdzając swój udział w wyznaczonym 
terminie do WSZS Kielce zgodnie z programem zawodów. Opłatę startową 20 zł od jednego 
zespołu (osobno dziewczęta i chłopcy) należy wpłacić w dniu zawodów do organizatora tj. 
WSZS Kielce.

2. TERMINY  
                             1. Zgłoszenia                   -  do   30.04.2021    (do WSZS Kielce)
                             2. Finał Wojewódzki       -  do   06.06.2021

3.REGULAMIN  ZAWODÓW
     -   sztafeta    4 x 100 m      dziewcząt
     -   sztafeta    4 x 100 m      chłopców
     -   sztafeta    szwedzka       100 m, 200 m, 300 m, 400 m    - dziewcząt
     -   sztafeta    szwedzka       100 m, 200 m, 300 m, 400 m   - chłopców
      
 Zawodnikowi, zawodniczce  wolno startować tylko w jednej sztafecie.
       Szkoła może zgłosić do zawodów po jednej drużynie dziewcząt i chłopców
       Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami  PZLA

NARCIARSTWO       BIEGOWE  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września  2020  roku



1.   UCZESTNICTWO  
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły  rocznik 2006-2007. W zawodach mogą 
uczestniczyć zawodnicy/czki)  zgłoszeni  przez dyrekcje szkół  w wyznaczonym terminie do 
WSZS w Kielcach zgodnie z programem zawodów. Wszystkich zawodników obowiązuje 
opłata startowa w wysokości 5 zł  (wpłata w dniu zawodów do organizatora).

1. Zgłoszenia - do   30.12.2020   ( do WSZS Kielce )
2. Finał - do   25.02.2021

2.   PROGRAM

                  Dziewczęta  -około   3  km  techniką  klasyczną
 Chłopcy - około  3  km  techniką klasyczną

3.  Sposób przeprowadzenia zawodów:
Zawodnicy startują indywidualnie, co 30 sekund, na podstawie losowania przed 
zawodami.  O miejscu drużyny decyduje suma czasów 4 najlepszych 
zawodników.
Prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa i indywidualna. Sprzęt dowolny.

 SIATKÓWKA        PLAŻOWA  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września  2020  roku

1.   UCZESTNICTWO  
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły  rocznik 2006-2007. W zawodach mogą 
uczestniczyć zawodnicy/czki)  zgłoszeni  przez dyrekcje szkół  w wyznaczonym terminie do 
WSZS w Kielcach zgodnie z programem zawodów. Wszystkich zawodników obowiązuje 
opłata startowa w wysokości  10 zł  (wpłata w dniu zawodów do organizatora).

1. Zgłoszenia - do   10.05.2021  ( do WSZS Kielce )
2. Finał - do   20.06.2021

- drużynę stanowią uczniowie  szkoły  rocznik 2006 – 2007.
- zespół liczy 2 zawodników + 1 rezerwowy                   .
 - zawody  rozgrywane są oddzielnie dla dziewcząt i chłopców 

2  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) 

3.  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

 

          KOSZYKÓWKA        3     x     3          rocznik      2006-2007    

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestra-
cji szkół   srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 
2020 roku.

 I. UCZESTNICTWO

W zawodach startują  uczniowie  szkoły  w  rocznik 2006-2007. 
Zawodnicy  i zawodniczki zgłoszeni przez dyrekcje szkół do WSZS w Kielcach.  Opłata 
startowa  20 zł od zespołu osobno dziewczęta i chłopcy dokonana w dniu zawodów.

1. Zgłoszenia - do   15.10.2020    ( do WSZS Kielce )
2. Finał - do   30.11.2020



-w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.
- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły rocznik  2006-2007

2.  PRZEPISY  GRY
• mecze są rozgrywane na boisku do koszykówki 3x3 z jednym koszem (wysokość – 

3,05 m), boisko musi mieć wyznaczoną linię rzutów wolnych (5,80 m), linię 
rzutów za 2 punkty (6,75 m) oraz „półkole bez szarży” pod koszem; można używać 
połowy tradycyjnego boiska do koszykówki,

• 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,

• rozgrywki dziewcząt i chłopców powinny odbywać się oficjalną piłką do gry w 
koszykówkę 3x3 o rozmiarze ‘6,

• zespół sędziowski składa się z 1 lub 2 sędziów boiskowych oraz sędziów 
stolikowych,

• 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 
dogrywki,

• czas gry wynosi 10 minut, zegar czasu gry będzie zatrzymywany podczas sytuacji 
martwej piłki oraz podczas rzutów wolnych, 

• 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,

• drużyna, która zdobędzie jako pierwsza 21 lub więcej punktów wygrywa mecz 
przed upływem czasu (dotyczy regulaminowego czasu gry),

• jeżeli na koniec regularnego czasu gry wynik pozostaje nierozstrzygnięty, zostanie 
rozegrana dogrywka; przed rozpoczęciem dogrywki będzie miała miejsce 
jednominutowa przerwa,

• drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 2 punkty w dogrywce, wygrywa mecz,
• 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,

• 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),



• siódmy, ósmy i dziewiąty faul drużyny zawsze będzie karany dwoma rzutami 
wolnymi, kolejne faule karane są dwoma rzutami oraz posiadaniem piłki,

• nie przyznaje się rzutów za faul w ataku,
• zmiana posiadania piłki przez którąkolwiek z drużyn, następująca po sytuacji 

martwej piłki (aut, faul), musi rozpocząć się wymianą piłki (pomiędzy 
zawodnikami obrony oraz ataku) za łukiem, na szczycie boiska (tzw. check ball),

• za faul techniczny przyznaje się jeden rzut wolny,
• za faul niesportowy przyznaje się dwa rzuty wolne,
• po ostatnim rzucie wolnym wynikającym z kary za faul techniczny lub niesportowy 

gra zostanie kontynuowana poprzez wymianę piłki za łukiem, na szczycie boiska 
(tzw. check ball);

• po celnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym grę wznawia drużyna, która nie 
zdobyła punktów, poprzez wykozłowanie lub podanie piłki do partnera 
znajdującego się poza łukiem,

• przeciwnik może bronić podczas wyprowadzania lub podawania piłki za łuk (poza 
„półkolem bez szarzy”),

• po niecelnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym, jeśli drużyna ataku zbierze 
piłkę, może kontynuować grę; jeśli drużyna obrony zbierze piłkę to musi 
wyprowadzić ją za łuk,

• po przechwyceniu lub zablokowaniu piłki należy wyprowadzić piłkę za łuk,
• w sytuacji rzutu sędziowskiego piłkę przyznaje się drużynie obrony,
• zawodnik, który popełni dwa faule niesportowe zostaje zdyskwalifikowany, 

drużynie przeciwnej przyznaje się dwa rzuty wolne i posiadanie piłki,
• 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.

• 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 odbywać się jedynie 
poza linią końcową, naprzeciwko kosza i nie wymagają one jakiegokolwiek 
działania ze strony sędziów,

• każda drużyna ma prawo do jednej, 30-sto sekundowej, przerwy na żądanie; 
jakikolwiek zawodnik może poprosić o przyznanie przerwy na żądanie podczas 
sytuacji martwej piłki,

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.

https://poczta.wp.pl/d692/listHTML.html?&zalf=Nowe&wid=100285&p=2&o2=3622&t=TEXT&st=HTML&ct=UVVPVEVELVBSSU5UQUJMRQ==&cs=dXRmLTg=&nowa=1&ifhck=1


WYKAZ  IMPREZ  SPORTOWYCH
  L I C E A L I A D A

SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
ROCZNIK  2001  i  MŁODSI

                                na  rok szkolny 2020/2021

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą obowiązkowo 
zarejestrować się przez system rejestracji szkół   srs.szs.pl 
nie później niż do 30 września 2020 r. 

1.    KOSZYKÓWKA
2.    PIŁKA  SIATKOWA
3.    PIŁKA  NOŻNA
4.    PIŁKA  RĘCZNA 
5.    UNIHOKEJ
7.    SZKOLNA   DRUŻYNOWA   LIGA      L-A
8.    DRUŻYNOWE  BIEGI  PRZEŁAJOWE
9.    SZTAFETOWE   BIEGI  PRZEŁAJOWE
10.    TENIS   STOŁOWY
11.    BADMINTON
12.    SZACHY   
13.    SZTAFETOWE  BIEGI  ROZSTAWNE
14.    INDYWIDUALNE   BIEGI  PRZEŁAJOWE
15.    SIATKÓWKA   PLAŻOWA 
16.    KOSZYKÓWKA   3 x 3



REGULAMINY  ZAWODÓW
LICEALIADA

SZKÓŁ  PONADPODSTAWOWYCH
               W  ROCZNIKACH  2001 i MŁODSI

na  rok szkolny 2020 / 2021

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz 
zasadami szczegółowymi zawartymi w kalendarzu wojewódzkim. 
W sprawach nie ujętych w regulaminie stosuje się przepisy Polskich 
Związków Sportowych.

SZKOLNA         LIGA       LEKKOATLETYCZNA  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września  2020  roku.

1. UCZESTNICTWO

Zgłoszenia do   20.09.2020   (WSZS Kielce)
I  – rzut do   30.09.2020
II – rzut do   15.06.2021

- zawody rozgrywane są w dwóch rzutach: jesiennym i wiosennym
- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły rocznik 2001 i młodsi (szkoły dzienne).
- zespół liczy maksymalnie 16 zawodników/czek.
- zawodniczka/k ma prawo startu w jednej konkurencji i sztafecie (z wyłączeniem biegów 
800, 1500 m K i M).
- Szkoła ma prawo wystawić 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:
Na zawodach niższego szczebla niż wojewódzki, organizatorzy ustalają program 
dostosowany do możliwości bazowych wybierając konkurencje z poniżej wymienionych.



Na finałach wojewódzkich 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, 200 m, 400m, 
Blok wytrzymałościowy: 800 m, 1500 m,
Blok skocznościowy: skok w dal, skok wzwyż
Blok rzutów: pchnięcie kulą 3 kg*, 4 kg*, rzut dyskiem 1 kg, rzut oszczepem 500g*, 600g*
Sztafeta 4 x 100 m

Chłopcy:
Blok szybkościowy: 100 m, 200 m, 400m, 
Blok wytrzymałościowy: 800m, 1500 m,
Blok skocznościowy: skok w dal, skok wzwyż
Blok rzutów: pchnięcie kulą 5 kg*, 6 kg*, 7,26 kg* rzut dyskiem 1,5 kg*, 1,75 kg*, 2 kg*, 
rzut oszczepem 700 g*, 800 g*,
Sztafeta 4 x 100 m,
(* odpowiednia kategoria wiekowa)

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 2 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).

SZTAFETOWE       BIEGI       PRZEŁAJOWE  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września  2020  roku.

1. UCZESTNICTWO
W zawodach startują zespoły szkolne dziewcząt i chłopców szkół ponadpodstawowych 
/szkoły dzienne/.rocznik 2001  i młodsi. Zespół składa się z 10 dziewcząt lub 10 chłopców. 
Prawo uczestnictwa mają sztafety, które uczestniczyły w zawodach miejskich/gminnych o 
ile takie były organizowane  i dokonały zgłoszenia do Kierownika powiatu w wyznaczonym 
terminie oraz potwierdzają swój udział wpłacając w dniu zawodów opłatę startową w 
wysokości 40 zł od zespołu.



1. Zgłoszenia - do    25.09.2020   (przedstawiciel powiatu)
2. Powiat - do    06.10.2020
3. Finał - do    20.10.2020

Limity awansu z zawodów powiatowych: 

KIELCE - miasto - 4 zespoły
KIELCE - powiat - 3 zespoły
STARACHOWICE - 3 zespoły
OSTROWIEC ŚW. - 3 zespoły
KOŃSKIE - 3 zespoły
BUSKO ZDRÓJ - 3 zespoły
JĘDRZEJÓW - 3 zespoły
SKARŻYSKO  KAM. - 3  zespoły
WŁOSZCZOWA - 3  zespoły
PIŃCZÓW - 3  zespoły
KAZIMIERZA - 3  zespoły
STASZÓW - 3  zespoły
OPATÓW - 3  zespoły
SANDOMIERZ - 3  zespoły

2. PROGRAM ZAWODÓW 
Dziewczęta  - 10 x   800 m
Chłopcy  - 10 x 1500 m

3.     SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Bieg zostanie rozegrany w formie sztafety, zawodnicy startujący na pierwszej zmianie 
biegną ze startu wspólnego. Strefa zmian wynosi 20m.

TENIS      STOŁOWY  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września  2020 roku.

1. UCZESTNICTWO 
W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.  szkół ponadpodstawowych 
/szkoły dzienne/. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły rocznik 2001   i  młodsi.. 
Zespół liczy 2 dziewczynki lub 2 chłopców ( oraz po 1 osobie rezerwowej). W eliminacjach 
powiatowych mogą uczestniczyć zespoły szkolne, które uczestniczyły w zawodach 
miejskich, gminnych i dokonają zgłoszenia do organizatora tj. Kierownika Powiatu, 



potwierdzając swój udział dokonując opłaty startowej w wysokości 20 zł w dniu zawodów 
do organizatora.

1. Zgłoszenia - do   10.01.2021   (przedstawiciel powiatu)
2. Powiat - do   25.02.2021
3. Półfinał - do   20.03.2021
4. Finał - do   30.03.2021

2.SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

                             Kolejność gier jest następująca: 
I RZUT II RZUT III RZUT
A-X Gra podwójna A-Y
B-Y B-X

- Mecz rozgrywany jest do 3  wygranych punktów,
- Gry rozgrywane są do trzech wygranych setów lub dwóch wygranych  setów
   ( uzależnione  jest od liczby uczestniczących drużyn).
- Zawodnik rezerwowy  może  zostać wprowadzony do gry po 2, grze w meczu,
- System wyłonienia mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn.
- Szkoła do zawodów może zgłosić po dwa zespoły dziewcząt i chłopców.

KOSZYKÓWKA

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września  2020 roku.

1.UCZESTNICTWO
-  zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców,
- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej urodzeni w 2001 i  młodsi
   /szkoły dzienne/,
- zespół  liczy  do 12 zawodników  / w turnieju /

1. Zgłoszenia - do   25.02.2021   ( do WSZS Kielce )
2. Półfinał - do   30.03.2021
3. Finał - do   30.04.2021



Prawo startu w zawodach wojewódzkich mają zespoły, które uczestniczyły w rozgrywkach 
miejskich, gminnych i dokonały zgłoszenia do WSZS w Kielcach potwierdzając swój udział 
wpłacając na konto WSZS opłatę startową w wysokości 40 zł.

2.PRZEPISY  GRY

-   czas gry: 4 x 10 minut, czas gry w turnieju 4 x 8 minut 
-   w  razie remisu zarządza się 5 minutowe dogrywki.
-   w każdej kwarcie zespół ma prawo do jednej 1-minutowej przerwy na żądanie. 
    W czwartej kwarcie dodatkowo jeszcze jedną.
-   rozgrywki dziewcząt odbywać się będą  piłką nr 6, chłopców piłka nr 7
     Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZKosz.

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.

PIŁKA        SIATKOWA  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września  2020  roku.
                                                                                                                             

https://poczta.wp.pl/d692/listHTML.html?&zalf=Nowe&wid=100285&p=2&o2=3622&t=TEXT&st=HTML&ct=UVVPVEVELVBSSU5UQUJMRQ==&cs=dXRmLTg=&nowa=1&ifhck=1


1.UCZESTNICTWO
-  zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców,
- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej urodzeni w 2001 r. 
i młodsi    /szkoły dzienne/,
- zespół  liczy  do 12 zawodników  / w turnieju /

1. Zgłoszenia - do   25.02.2021   ( do WSZS Kielce)
2. Półfinał - do   30.03.2021
3. Finał - do   30.04.2021

Prawo startu w zawodach wojewódzkich mają zespoły, które uczestniczyły w rozgrywkach 
miejskich, gminnych i dokonały zgłoszenia do WSZS w Kielcach potwierdzając swój udział 
wpłacając na konto WSZS opłatę startową w wysokości 40 zł.

2. PRZEPISY   GRY
-  wysokość  siatki:
   dziewczęta  224 cm,      
    chłopcy      243 cm
Spotkania rozgrywa się do dwóch wygranych setów. Sety  rozgrywa się do 25 punktów,
 trzeci decydujący set rozgrywa się do 15 punktów,
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPS.

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:/,  

PIŁKA       NOŻNA  
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września  2020 roku.

1. UCZESTNICTWO 
 -  zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców,
- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej urodzeni w 2001 r. i młodsi
   /szkoły dzienne/,
Regulamin zawodów opracowuje organizator. Rozgrywki tylko na szczeblu miasta, 
gminy  i  powiatu.  



PIŁKA       RĘCZNA  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września  2020  roku.

1. UCZESTNICTWO 
-  zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców,
- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej urodzeni w 2001 r. i młodsi
   /szkoły dzienne/,
- zespół  liczy  do 16 zawodników  / w turnieju /

1. Zgłoszenia - do   25.02.2021    ( do WSZS Kielce )
2. Półfinały - do   30.03.2021
3. Finały    - do   30.04.2021

Prawo startu w zawodach wojewódzkich mają zespoły, które uczestniczyły w rozgrywkach 
miejskich, gminnych i dokonały zgłoszenia do WSZS w Kielcach potwierdzając swój udział 
wpłacając na konto WSZS opłatę startową w wysokości 40 zł.

2. PRZEPISY  GRY
-  czas gry:  2 x 25 minut + 5 minut przerwy. (w systemie turniejowym czas gry 
dostosowany jest do liczby rozgrywanych meczów/.
- obowiązują rozmiary piłki nr 2  / 54-56 cm / dziewczęta,     nr 3   / 56-58 cm /  chłopcy
- 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,
   
3.PUNKTACJA
1. 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 po rzutach karnych,
4) 0 pkt. - za porażkę w regulaminowym czasie gry.

2. O kolejności drużyn w trakcie rozgrywek decydują kolejno:
a) większa liczba zdobytych punktów;
b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
- większa liczba punktów zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi 
drużynami;
- większa dodatnia różnica bramek z meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami;



- większa liczba zdobytych bramek w meczach pomiędzy zainteresowanymi 
drużynami;
- większa dodatnia (mniejsza ujemna) różnica bramek ze wszystkich meczów;
- większa liczba zdobytych bramek we wszystkich meczach;
- losowanie.

3. W meczach kończących się w podstawowym czasie gry remisem wynik zawodów zalicza 
się do tabeli (rzuty karne po regulaminowym czasie gry służą jedynie wyłonieniu 
zwycięzcy i nie są zaliczane do wyniku meczu oraz statystyk indywidualnych).

DRUŻYNOWE       BIEGI       PRZEŁAJOWE  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września  2020 roku.

1. UCZESTNICTWO

  W zawodach startują uczniowie szkół ponadpodstawowych /szkoły dzienne/, rocznik 2001 
i młodsi.. Zespół składa się z 6 dziewcząt lub 6 chłopców (drużyna może liczyć mniej niż 6 
osób). Opłata startowa 40 zł. dokonana do organizatora tj. WSZS Kielce.

                           1. Zgłoszenia - do   20.03.2021   ( do WSZS Kielce )
                        2. Finał - do   30.04.2021

2. REGULAMIN ZAWODÓW:

- bieg odbywa się ze wspólnego startu
- zawody przeprowadzone będą w formie drużynowej (osobna klasyfikacja dziewcząt 

i chłopców),
- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ( 6 dziewcząt lub 6 chłopców),
- na ostateczny wynik w klasyfikacji drużynowej składa się suma punktów 5 

najlepszych zawodników(czek) sklasyfikowanych od  miejsca  1 do 60,.
- przy równej ilości punktów decyduje lepsze miejsce pierwszego punktowanego 

zawodnika,
- szkoły, które nie mają minimum w składzie 5 zawodników/czek nie będą 

klasyfikowane              w punktacji drużynowej,
- szkoła do zawodów może wystawić tylko jeden zespół,



3.      PROGRAM ZAWODÓW 

                                                   Dziewczęta –   1000 m    rocznik  –   2001  i  młodsze
                             Chłopcy       –   1500 m    rocznik  –   2001  i  młodsi

4.   PUNKTACJA
                 
                 1 miejsce - 6 punktów

2-3 miejsce - 5 punktów
4-10 miejsce - 4 punkty
11-25 miejsce - 3 punkty
26-45 miejsce - 2 punkty
46-60 miejsce - 1 punkty

INDYWIDUALNE      BIEGI       PRZEŁAJOWE  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września  2020  roku.

1. UCZESTNICTWO
W zawodach startują uczniowie szkół ponadpodstawowych /szkoły dzienne/, rocznik 2001 
i młodsi. W finale wojewódzkim wystartują zawodnicy i zawodniczki zgłoszone przez 
Dyrekcję szkoły do WSZS w Kielcach w wyznaczonym terminie. Startujących obowiązuje 
opłata startowa w wysokości 5 zł (płatne w dniu zawodów).

2. TERMINY
           1. Zgłoszenia                 - do   20.03.2021    ( do WSZS Kielce )
           2. Finał Wojewódzki                   - do   30.04.2021

3. PROGRAM ZAWODÓW 
                                         dziewczęta   –  1000 m

                                                  chłopcy        –  1500 m

BADMINTON      DRUŻYNOWY  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września  2020   roku.



1.UCZESTNICTWO
W zawodach startują uczniowie szkół ponadpodstawowych /szkoły dzienne/, rocznik 2001 
i młodsi W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.
W eliminacjach wojewódzkich mogą uczestniczyć zespoły szkolne, zgłoszone do WSZS w 
Kielcach potwierdzając swój udział wpłatą na konto WSZS Kielce opłaty startowej 
w wysokości 20 zł.

1.Zgłoszenia - do   01.10.2020  ( do WSZS Kielce )
2.Finały - do   10.11.2020

2.  SPOSÓB PRZEPROWADZENIA  ZAWODÓW
a)    w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców:
- 2 dziewczynki + 1 zawodniczka rezerwowa,
- 2 chłopców       + 1 zawodnik     rezerwowy,
- obowiązuje ten sam skład przez cały turniej,
 
Kolejność      gier:  
I   rzut                      II  rzut                        III  rzut
A – X                  Gra  podwójna                   A – Y
B – Y                                                              B – X

 b)   mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów,
 c)   każda gra rozgrywana do dwóch wygranych stów, sety rozgrywane do 11 pkt. 
       (bez prawa  podwyższania),
 d)   zawodnik może być wymieniony w trakcie meczu ma rezerwowego, który gra na jego 
miejscu  do końca spotkania,
  e)   system wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn
Szkoła do finału wojewódzkiego może wystawić po jednym  zespole dziewcząt i 
chłopców.

SZTAFETOWE      BIEGI      ROZSTAWNE        

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września  2020  roku.

1.UCZESTNICTWO
 W  zawodach startują zespoły szkolne dziewcząt i chłopców rocznik 2001 i młodsi /szkoły 
dzienne/. Zespół składa się z  4 dziewcząt lub 4 chłopców. W zawodach mogą uczestniczyć 
uczniowie zgłoszeni przez dyrekcje szkół  potwierdzających swój udział w wyznaczonym 



terminie do WSZS Kielce zgodnie z programem zawodów. Opłatę startową 20 zł od jednego 
zespołu (osobno dziewczęta i chłopcy) należy wpłacić w dniu zawodów do organizatora tj. 
WSZS Kielce.

                                    1.  Zgłoszenia                 -  do    30.04.2021    (do WSZS  Kielce)
                                2.  Finał  Wojewódzki    -  do    06.06.2021 

2. REGULAMIN  ZAWODÓW
      
      -  sztafeta     4 x 100 m      dziewcząt    - rocznik   2001  i  mł.
      -  sztafeta     4 x 100 m      chłopców    - rocznik   2001  i  mł.
      -  sztafeta     szwedzka  100 m, 200 m, 300 m, 400 m     -rocznik  2001 i mł. - dziewcząt
      -  sztafeta     szwedzka  100 m, 200 m, 300 m, 400 m     - rocznik 2001 i mł. - chłopców

       Zawodnikowi, zawodniczce  wolno startować tylko w jednej sztafecie.
        Szkoła może zgłosić do zawodów po jednej drużynie  dziewcząt i chłopców
      Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami  PZLA    

SIATKÓWKA        PLAŻOWA  

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września  2020  roku

1.   UCZESTNICTWO  
Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły  rocznik 2001 i młodsi. W zawodach mogą 
uczestniczyć zawodnicy/czki)  zgłoszeni  przez dyrekcje szkół  w wyznaczonym terminie do 
WSZS w Kielcach zgodnie z programem zawodów. Wszystkich zawodników obowiązuje 
opłata startowa w wysokości    10 zł  (wpłata w dniu zawodów do organizatora).

1. Zgłoszenia - do   10.05.2021  ( do WSZS Kielce )
2. Finał - do   20.06.2021

- drużynę stanowią uczniowie  szkoły  rocznik 2001 i młodsi
- zespół liczy 2 zawodników + 1 rezerwowy                   .
- zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców,

2 PRZEPISY   GRY   
a/    Boisko o wymiarach 16 x 8 m
b/   Wysokość siatki:
                dziewczęta:  min. 224 cm         -     chłopcy: min.  243 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) 

3.  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

UNIHOKEJ     

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września  2020  roku.

1.UCZESTNICTWO 
-  zawody przeprowadzane są osobno w kategoriach dziewcząt i chłopców,
- drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej urodzeni w 2001 r. i młodsi
   /szkoły dzienne/,
-  zespół składa się z 12 zawodników w tym 5 zawodników w polu plus bramkarz  i 6 
rezerwowych graczy.

1. Zgłoszenia - do   10.10.2020  ( do WSZS Kielce )
2. Finał - do   20.12.2020

Szkoły muszą dokonać głoszenia do WSZS w Kielcach, potwierdzając swój udział 
wpłacając na konto WSZS opłatę startową w wysokości 40 zł.



2.PRZEPISY  GRY
-  wymiary boiska szer. 18-20 m dł. 36-40 m.
-    czas gry 3 tercje x 6-8 minut + 2 minuty przerwy (zgodnie z ustaleniami organizatora).
-    pole bramkowe: szerokość 5 m długość 4 m, 
-   pole przedbramkowe szerokość 2,5 m długość 1 m (linia bramkowa znajduje się 3,5 m od 
linii końcowej boiska)
-   bramki 160 x 115 cm (dopuszcza się bramki klubowe 140 x 105 cm)
-  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
UWAGA !!!
W zawodach powiatowych (tam gdzie nie ma odpowiednich warunków) dopuszcza się gry 
na mniejszych boiskach i na małe bramki bez bramkarza.

3. PUNKTACJA
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3  punkty, za remis 1 punkt, za przegrana  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.

SZACHY

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez ogólnopolski 
system rejestracji szkół     srs.szs.pl      zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później  niż 
do  30  września  2020  roku.
1.UCZESTNICY
W zawodach startują  uczniowie  szkoły  w  rocznikach 2001  i młodsi  / szkoły dzienne/. 
Zawodnicy i zawodniczki zgłoszeni przez dyrekcje szkół do WSZS w Kielcach. Każdy 
zawodnik zobowiązany jest opłacić w dniu zawodów startowe w wysokości 5 zł.

                       Uprawniony rocznik do startu :
Dziewczęta  rocznik- 2001  i   młodsze
Chłopcy      rocznik- 2001  i  młodsi



Zawody przeprowadzone będą w formie indywidualnej oraz drużynowej 
osobno dla dziewcząt i chłopców.

1. Zgłoszenia - do   25.10.2020    ( do WSZS Kielce )
2. Finał - do   10.12.2020

Zgłoszenia  prosimy dokonać na adres:
 Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Kielcach

25-329 KIELCE ul. Sandomierska 196,         adres  e-mail:    wszs0@poczta.onet.pl

                 KOSZYKÓWKA        3     x     3          rocznik      2003     i     młodsi   
            

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.

1. UCZESTNICY :W zawodach startują  uczniowie  szkoły  w  rocznikach 2003 i młodsi 
/ szkoły dzienne/. Zawodnicy i zawodniczki zgłoszeni przez dyrekcje szkół do WSZS . 
Opłata startowa  20 zł od zespołu osobno dziewczęta i chłopcy dokonana w dniu zawodów 
do organizatora.

1. Zgłoszenia - do   15.10.2020    ( do WSZS Kielce )
2. Finał - do   30.11.2020

-w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.
2.  PRZEPISY  GRY

• mecze są rozgrywane na boisku do koszykówki 3x3 z jednym koszem (wysokość – 
3,05 m), boisko musi mieć wyznaczoną linię rzutów wolnych (5,80 m), linię 
rzutów za 2 punkty (6,75 m) oraz „półkole bez szarży” pod koszem; można używać 
połowy tradycyjnego boiska do koszykówki,

• 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,

• rozgrywki dziewcząt i chłopców powinny odbywać się oficjalną piłką do gry w 
koszykówkę 3x3 o rozmiarze ‘6,

• zespół sędziowski składa się z 1 lub 2 sędziów boiskowych oraz sędziów 
stolikowych,

• 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 
dogrywki,
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• czas gry wynosi 10 minut, zegar czasu gry będzie zatrzymywany podczas sytuacji 
martwej piłki oraz podczas rzutów wolnych, 

• 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,

• drużyna, która zdobędzie jako pierwsza 21 lub więcej punktów wygrywa mecz 
przed upływem czasu (dotyczy regulaminowego czasu gry),

• jeżeli na koniec regularnego czasu gry wynik pozostaje nierozstrzygnięty, zostanie 
rozegrana dogrywka; przed rozpoczęciem dogrywki będzie miała miejsce 
jednominutowa przerwa,

• drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 2 punkty w dogrywce, wygrywa mecz,
• 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,

• 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),

• siódmy, ósmy i dziewiąty faul drużyny zawsze będzie karany dwoma rzutami 
wolnymi, kolejne faule karane są dwoma rzutami oraz posiadaniem piłki,

• nie przyznaje się rzutów za faul w ataku,
• zmiana posiadania piłki przez którąkolwiek z drużyn, następująca po sytuacji 

martwej piłki (aut, faul), musi rozpocząć się wymianą piłki (pomiędzy 
zawodnikami obrony oraz ataku) za łukiem, na szczycie boiska (tzw. check ball),

• za faul techniczny przyznaje się jeden rzut wolny,
• za faul niesportowy przyznaje się dwa rzuty wolne,
• po ostatnim rzucie wolnym wynikającym z kary za faul techniczny lub niesportowy 

gra zostanie kontynuowana poprzez wymianę piłki za łukiem, na szczycie boiska 
(tzw. check ball);

• po celnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym grę wznawia drużyna, która nie 
zdobyła punktów, poprzez wykozłowanie lub podanie piłki do partnera 
znajdującego się poza łukiem,

• przeciwnik może bronić podczas wyprowadzania lub podawania piłki za łuk (poza 
„półkolem bez szarzy”),



• po niecelnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym, jeśli drużyna ataku zbierze 
piłkę, może kontynuować grę; jeśli drużyna obrony zbierze piłkę to musi 
wyprowadzić ją za łuk,

• po przechwyceniu lub zablokowaniu piłki należy wyprowadzić piłkę za łuk,
• w sytuacji rzutu sędziowskiego piłkę przyznaje się drużynie obrony,
• zawodnik, który popełni dwa faule niesportowe zostaje zdyskwalifikowany, 

drużynie przeciwnej przyznaje się dwa rzuty wolne i posiadanie piłki,
• 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.

• 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 odbywać się jedynie 
poza linią końcową, naprzeciwko kosza i nie wymagają one jakiegokolwiek 
działania ze strony sędziów,

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



REGULAMIN
WSPÓŁZAWODNICTWA  SPORTOWEGO  SZKÓŁ

NA  ROK  SZKOLNY  2020 / 2021

1.   Współzawodnictwo sportowe obejmuje punktacje osobno :
    -  Igrzyska  Dzieci   - rocznik   2008 i młodsi
    -  Igrzyska  Młodzieży  Szkolnej  - rocznik  2006-2007
    -  Licealiada – rocznik  2001 i młodsi
2.    Regulamin współzawodnictwa sportowego szkół opracowuje komisja
        sportowa WSZS Kielce,   powołana przez Zarząd Wojewódzkiego SZS
3.    Punktacja będzie prowadzona łączna (tzn. dziewczęta i chłopcy razem).
4.    Do współzawodnictwa wlicza się finały wojewódzkie i  Ogólnopolskie
        Igrzyska Młodzieży Szkolnej w niżej wymienionych imprezach sportowych.
5.     Imprezy sportowe objęte współzawodnictwem sportowym 
        ( zgodnie z Wojewódzkim Kalendarzem Imprez Sportowych) :

IGRZYSKA       DZIECI      rocznik      2008     i     młodsi  
                                        -      Sztafetowe  Biegi  Przełajowe          

- Mini Piłka  Nożna                             
- Zawody  Pływackie                          
- Festiwal  Mini Piłki  Siatkowej         
- Badminton ,  Tenis Stołowy               
- Mini  Koszykówka                            
- Mini  Piłka  Ręczna                           
- Drużynowe  Biegi  Przełajowe          
- Mini  Piłka  Siatkowa                       
- Czwórbój  LA ,
- Trójbój LA               
- Indywidualne  Biegi  Przełajowe       
- Indywidualne  Zawody  LA               
- Szachy          
- Sztafetowe Biegi  Rozstawne  
- Turniej  Gier i Zabaw
- Narciarstwo  biegowe
- Konkurs  Plastyczny
- Unihokej

                                 -     Koszykówka  3 x 3



IGRZYSKA      MŁODZIEZY      SZKOLNEJ      rocznik     2006-2007  

                                        -     Sztafetowe Biegi Rozstawne   
                                        -     Sztafetowe  Biegi  Przełajowe
                                        -     Zawody  Pływackie                             
                                        -     Badminton, 
                                        -    Tenis Stołowy             
                                       -      Koszykówka                                 
                                       -      Drużynowe  Biegi  Przełajowe       
                                       -      Piłka  Siatkowa                              
                                       -      Piłka  Ręczna                                
                                       -      Piłka  Nożna                                  
                                       -      Szkolna  Liga  LA , 
                                       -      Unihokej                         
                                       -      Indywidualne  Biegi  Przełajowe   
                                       -      Indywidualne  Zawody  LA          
                                       -      Szachy, 
                                       -      Konkurs Plastyczny   
                                       -      Siatkówka  Plażowa
                                       -      Koszykówka  3 x 3
                                             

LICEALIADA      rocznik   2001   i     młodsi  

                                       -    Sztafetowe  Biegi Rozstawne 
                                       -    Sztafetowe  Biegi  Przełajowe            
                                       -    Drużynowe  Biegi  Przełajowe        
                                       -    Szachy
                                       -    Siatkówka  Plażowa
                                       -    Unihokej
                                       -    Koszykówka                                             
                                       -    Piłka  Siatkowa                                             
                                       -    Piłka  Ręczna                                             
                                       -   Tenis  Stołowy                                               
                                       -    Indywidualne  Biegi  Przełajowe                  
                                       -    Szkolna  Liga  LA , 
                                       -    Badminton                                      
                                       -    Koszykówka  3 x 3



6. Przedstawiamy  punktacje finałów wojewódzkich w grach zespołowych , drużynowych 
biegach przełajowych, sztafetowych biegach przełajowych, zawodach pływackich, szkolnej 
lidze l-a, czwórboju la, trójboju la, unihokeju, turnieju gier i zabaw:      

                                                                    1   miejsce                     -  50   pkt.
                                                     2   miejsce                     -  40
                                                     3   miejsce                     -  35
                                                     4   miejsce                     -  30
                                                     5   miejsce                     -  25
                                                     6   miejsce                     -  20
                                                     7   miejsce                     -  15
                                                     8   miejsce   i   niższe    -  10

7.  Przedstawiamy  punktacje finałów wojewódzkich w drużynowym  turnieju tenisa 
stołowego drużynowym turnieju badmintona, drużynowym turnieju szachowym, 
sztafetowych biegach rozstawnych oraz siatkówce plażowej, koszykówka 3x3 : 
                                                       1   miejsce                     -   35   pkt.

                                                     2   miejsce                     -   30
                                                     3   miejsce                     -   25
                                                     4   miejsce                     -   20
                                                     5   miejsce                     -   15
                                                     6   miejsce    i  niższe    -   10

8. Przedstawiamy punktacje finałów wojewódzkich w indywidualnych zawodach la, 
indywidualnych biegach przełajowych, indywidualnym turnieju szachowym, konkursie 
plastycznym,:                                 
                                                   1    miejsce                     -   6   pkt.

                                                 2    miejsce                     -   5  
                                                 3    miejsce                     -   4
                                                 4    miejsce                     -   3
                                                 5    miejsce                     -   2
                                                 6    miejsce                     -   1

9. Przedstawiamy  punktacje  Finałów  Krajowych  Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej, 
licealiady   
                                                         1    miejsce                      -   50     pkt.
                                                         2    miejsce                      -   40
                                                         3    miejsce                      -   35
                                                         4    miejsce                      -   30
                                                         5    miejsce                      -   25
                                                         6    miejsce                      -   20
                                                         7    miejsce                      -   15
                                                         8    miejsce   i  niższe      -   10

10.  O  wszystkich sprawach spornych związanymi z przeliczonymi punktami decyduje 
Komisja  Sportowa  Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Kielcach .
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