REGULAMIN
WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWO – TURYSTYCZNEGO SZKÓŁ I GMIN,
POWIATOWEGO I MIEJSKIEGO ZRZESZENIA LZS W ZAMOŚCIU
NA 2017 ROK
POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU ZAMOJSKIEGO HENRYKA MATEJA
I. CEL:
– popularyzacja sportu i turystyki na terenie działania zrzeszenia oraz rozbudzenie zamiłowania
mieszkańców wsi i miast do systematycznego uprawiania sportu i czynnego wypoczynku
– ocena poziomu upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców i powiatu Zamojskiego
– aktywizacja działaczy LZS w podejmowaniu działań na rzecz realizacji różnych aktywnych form
spędzania wolnego czasu
II. ORGANIZATOR:
Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu
III TERMIN I MIEJSCE
Współzawodnictwo obejmuje imprezy organizowane na terenie Powiatu Zamojskiego
zgodnie z kalendarzem imprez rekreacyjno-sportowych Powiatowego i Miejskiego Zrzeszenia LZS
w Zamościu na dany rok.
IV ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA I SPOSÓB PROWADZENIA
Na współzawodnictwo składa się udział w imprezach organizowanych przez Powiatowe i Miejskie
Zrzeszenie LZS w Zamościu oraz współorganizatorów zgodnie z wykazem imprez opracowanych na
podstawie Kalendarza Imprez Rekreacyjno-Sportowym Zrzeszenia na dany rok (załącznik nr 1).
Współzawodnictwo prowadzi się w klasyfikacji gmin, szkół podstawowych, gimnazjów.
Zasady przeprowadzania imprez określają odrębne regulaminy.
V WARUNKI UCZESTNICTWA
We współzawodnictwie mają prawo startu mieszkańcy wsi i miast powiatu Zamojskiego.
Uczestnicy muszą posiadać legitymacje szkolne, dowody tożsamości i aktualne badania lekarskie.
O możliwości reprezentowania gminy decyduje miejsce zameldowania, uczniowie mieszkańcy
internatów mogą reprezentować gminę, na terenie której znajduje się szkoła, chyba że szczegółowy
regulamin imprezy stanowi inaczej.
W przypadku stwierdzenia udziału zawodnika nieuprawnionego gmina zostanie pozbawiona
punktów uzyskanych przez tego zawodnika lub drużynę w imprezie, na której stwierdzono
taki przypadek.
VI. TERMINY ZGŁOSZEŃ:
Gminy, szkoły zgłaszają swój udział w imprezach objętych współzawodnictwem zgodnie
z regulaminami poszczególnych imprez.
VII. PUNKTACJA:
Każda impreza oceniana jest wg. regulaminów jednostkowych. Na punktację składa się suma
punktów uzyskanych we wszystkich imprezach wchodzących w skład współzawodnictwa –
załącznik nr 1. Zasady punktacji określa załącznik nr 2.
VIII. NAGRODY:
Nagrody w poszczególnych imprezach określają ich regulaminy.
Nagrody we współzawodnictwie gmin, szkół:
· za miejsca I – III puchary
· za miejsca I – VI dyplomy
oraz w miarę możliwości, sprzęt sportowy pozyskany od sponsorów i patrona współzawodnictwa.
IX. ZASADY FINANSOWANIA
Koszty organizacyjne i nagrody na imprezach powiatowych pokrywają organizatorzy.

Koszty organizacyjne imprez gminnych oraz koszty dojazdu na eliminacje do imprez powiatowych
oraz imprezy powiatowe pokrywają zainteresowane gminy, szkoły.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Współzawodnictwo przeprowadzone zostanie w oparciu o niniejszy regulamin i regulaminy
poszczególnych imprez , które są integralną częścią tego regulaminu.
Uczestnicy imprez, członkowie LZS objęci są ubezpieczeniem zbiorowym zawartym przez
PiMZ LZS w Zamościu.
Protesty dotyczące przeprowadzania imprez w ramach współzawodnictwa, należy składać na piśmie
w czasie imprez po uprzednim wpłaceniu kaucji w wysokości 500zł.
Ewentualne protesty dotyczące współzawodnictwa należy składać na piśmie nie później jak trzy dni
po ukazaniu się komunikatu z imprez wchodzących w skład współzawodnictwa.
Kaucja za protest wynosi 500zł. W przypadku nie uznania protestów kaucja przepada na rzecz PiMZ
LZS.
Komunikaty z imprez będą dostępne na stronie internetowej www.lzszamosc.y0.pl
PiMZ LZS zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu.
Zatwierdzony na posiedzeniu Prezydium PiM Z LZS w Zamościu w dniu 16.02.2017 roku
Skład komisji odpowiedzialnej za współzawodnictwo: Adam Kozyra, Paweł Lewandowski, Adam
Bartnik, Piotr Chabros, Krzysztof Czerwieniec – sekretarz komisji, Krzysztof Pszenniak –
przewodniczący komisji.

Prezydium Rady Powiatowej i Miejskiej
Zrzeszenia LZS w Zamościu

Załącznik nr 2. Zasady punktacji.
1. Do punktacji szkół wliczane są punkty zdobyte indywidualnie we wszystkich kategoriach
wiekowych i zawodach, w których prowadzona była rywalizacja.
2. Do punktacji gmin wliczane są wyniki uzyskane przez szkoły podstawowe, gimnazja (liczone są
punkty jak za punktację drużynową dla wszystkich kategorii łącznie) a jeśli w zawodach jest
prowadzona klasyfikacja gmin obowiązuje punktacja jak za zawody drużynowe.
3. Za zajęcie miejsc pozostałych oraz za udział w poszczególnych imprezach każda drużyna
otrzymuje 15 punktów.
4. W podsumowaniu współzawodnictwa, przy tej samej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje
większa ilość zdobytych pierwszych miejsc w finałach powiatowych, potem drugich, trzecich itd.
5. W grach drużynowych do których były organizowane eliminacje gminne szkoły biorące udział
otrzymują po 10 punkty( na podstawie protokołu przesłanego do PiM Z LZS w Zamościu), za
miejsca pozostałe w finale powiatowym każda drużyna otrzymuje 15 punktów .
Zajęte miejsca
I miejsce

Punktacja
indywidualna
10

Punktacja
drużynowa
35pkt.

II miejsce

9

30pkt.

III miejsce

8

25pkt.

IV miejsce

7

20pkt.

V miejsce

6

VI miejsce

5

VII miejsce

4

VIII miejsce

3

IX miejsce

2

X miejsce

1

Załącznik nr 1
Wykaz imprez do regulaminu współzawodnictwa na 2017 rok
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NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt
„Piłkarska Kadra Czeka” o Puchar Wicestarosty Zamojskiego
Finał Zamojskiej Ligi LZS Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego w
Halowej Piłce Nożnej Chłopców „Piłkarska Kadra Czeka” o Puchar
Starosty Zamojskiego
Otwarte Mistrzostwa Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego w
Warcabach 100 polowych
Finał Zamojskiej Ligi LZS Miasta Zamość w Piłce Siatkowej Dziewcząt
o Puchar Prezydenta Miasta Zamość i Starosty Zamojskiego
Otwarte Mistrzostwa Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego dla Szkół
Podstawowych, Gimnazjów, Szkół Ponadgimnazj. i Klubów Sportowych
w Biegach Przełajowych
Finał Mistrzostw Powiatu Zamojskiego LZS w Piłce Nożnej Dziewcząt
Szkół Podstawowych– Mała Piłkarska Kadra Czeka- o Puchar
Wicestarosty Zamojskiego
Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego w Piłce Nożnej Chłopców – Szkół
Podstawowych „Mała Piłkarska Kadra Czeka”
Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego w Piłce Nożnej Chłopców Gimnazja o
Puchar Starosty Zamojskiego”
Mistrzostwa Powiatu Zamojskiego w Piłce Nożnej Dziewcząt Gimnazja
o Puchar Wicestarosty Zamojskiego”
Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Miasta Zamość i Powiatu
Zamojskiego LZS w Lekkiej Atletyce dla Gimnazjów na 2017 rok
Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Miasta Zamość i Powiatu
Zamojskiego w Tenisie Stołowym dla Szkół Podstawowych, Gimnazjów i
Klubów Sportowych
Indywidualne Mistrzostwa Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego w
Szachach (wszystkie kategorie wiekowe)

