
REGULAMIN 

 „II OLIMPIADY SPORTOWEJ POWIATU GOŁDAPSKIEGO” 

 

 

1. CEL OLIMPIADY 

 Promocja sportu i popularyzacja współzawodnictwa sportowego. 

 Stworzenie warunków do uczestnictwa w zawodach sportowych jak największej 

liczbie osób w wybranych dyscyplinach sportu. 

 Wyłonienie zwycięzców w każdej konkurencji  

 Wyłonienie najlepszego wyniku punktowego według tabel lekkoatletycznych  

(uwzględniając wszystkie konkurencje z podziałem na płeć) 

 

2. ORGANIZATOR OLIMPIADY  

 

Organizatorem „II Olimpiady Sportowej Powiatu Gołdapskiego” jest Starostwo 

Powiatowe w Gołdapi. Współorganizatorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi. 

 

3. UCZESTNICY OLIMPIADY: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, 

ponadgimnazjalnych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz uczestnicy 

Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

 

4. KONKURENCJE OLIMPIADY  

 

I. Szkoły podstawowe (roczniki 1998 i młodsi) 

1. Rzut piłką palantową (dziewczęta i chłopcy) 

2. Skok w dal (dziewczęta i chłopcy) mierzony ze strefy 1 metra 

3. Biegi na krótkim dystansie (60m) (dziewczęta i chłopcy) 

4. Bieg na średnim dystansie (600m) (dziewczęta i chłopcy) 

5. Biegi sztafetowe 4x100m (2 dziewczyny + 2 chłopców) 

II. Szkoły gimnazjalne (roczniki 1995-1997) 

1. Pchniecie kulą (3 kg - dziewczęta i 4 kg -chłopcy) 

2. Skok w dal (dziewczęta i chłopcy) 

3. Biegi na krótkim dystansie (100m) dziewcząt i chłopców 

4. Bieg na średnim dystansie (600m dziewczęta, 800 m chłopcy) 

5. Biegi sztafetowe 4x100m (2 dziewczyny + 2 chłopców) 

III. Szkoły ponadgimnazjalne (roczniki 1991-1994) 

1. Pchniecie kulą (4 kg - dziewczęta i 5 kg - chłopcy) 

2. Skok w dal (dziewczęta i chłopcy) 

3. Bieg na krótkim dystansie (100m) dziewcząt i chłopców 

4. Bieg na średnim dystansie (800 m dziewcząt i 1500 m chłopców) 

5. Biegi sztafetowe 4x100m (2 dziewczyny + 2 chłopców) 

IV. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Warsztaty Terapii Zajęciowej 

1. Skok w dal (dziewczęta i chłopcy) mierzony ze strefy 1 metra 

2. Bieg na krótkim dystansie (60m) dziewcząt i chłopców 

3. Bieg na średnim dystansie (600m) dziewcząt i chłopców 

 

 

 

 

 



UWAGI: 

1. Jeden uczeń może wziąć udział w maksymalnie w 2 konkurencjach indywidualnych  

i sztafecie. 

2. W konkurencjach: pchniecie kulą,  rzut piłką palantową, skok w dal, bieg na krótkim  

i średnim dystansie, każda szkoła podstawowa może wystawić po 2 dziewczyny  

i po 2 chłopców, szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalne po 3 dziewczyny i 3 chłopców. 

3. W konkurencji biegi sztafetowe 4x100m (2 dziewczyny + 2 chłopców) każda szkoła może 

wystawić jedną sztafetę. 

4. Wyżej wymienione ograniczenia nie dotyczą konkurencji dla Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego i Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

5. Zawody w poszczególnych dyscyplinach odbywają się równolegle według wskazań 

organizatorów. 

6. Rozdanie dyplomów, medali, nagród i pucharów nastąpi w trakcie olimpiady. 

7. Organizator przewiduje wyłonienie zwycięzców w każdej konkurencji z uwzględnieniem  

płci. 

8. Po zakończeniu wszystkich konkurencji wyniki każdego zawodnika przeliczane będą  

na punkty wg tabel lekkoatletycznych, co pozwoli na wyłonienie najlepszego wyniku 

punktowego z podziałem na płeć i typ szkoły/placówki. 

9. Przewidziano nagrodę oraz puchar dla najlepiej kibicującej reprezentacji szkoły/placówki. 

 

5. DOKUMENTACJA 

Każdy uczestnik zawodów musi posiadać i przedstawić na żądanie organizatorów: 

 ważną legitymację szkolną 

 pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na start w olimpiadzie (załącznik nr 1) 

 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków potwierdzonego przez szkołę. 

 

6. ZGŁOSZENIA 
Uczestnictwo w Olimpiadzie szkoły/placówki winny zgłosić według wzoru (załącznik nr 2  

i załącznik nr 3). 

 

7. TERMIN 

Otwarcie olimpiady nastąpi 15.06.2012, godz. 9.00, na Stadionie OSiR. 

Program szczegółowy zostanie przesłany do szkół przed Olimpiadą. 

 

8. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. Zabezpieczenie i przygotowanie obiektu sportowego do rozgrywania zawodów. 

2. Zabezpieczenia sprzętu sportowego niezbędnego do rozegrania zawodów. 

3. Zabezpieczenie obsady sędziowskiej, technicznej i medycznej. 

4. Nagrody dla uczestników, medale, dyplomy, puchary, transport, posiłek, napoje. 

5. Oprawa medialna. 

6. W sprawach spornych wynikłych w trakcie imprezy decyzję podejmuje organizator. 

 

 

 

 

 

Andrzej Ciołek 

 

Starosta Gołdapski 

 


