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WSTĘP 

 
    Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Szczecinie zajmuje się organizacją imprez 

sportowych dla reprezentacji szczecińskich szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. 

W roku szkolnym 2021/22 w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, 

Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadzone od 1 września 2021 

roku w związku z obowiązywaniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego 

wszystkie rozgrywki szkolne i międzyszkolne odbędą się z ograniczeniem do poziomu 

Gminy Miasta Szczecin. Rozgrywki będą się odbywać tylko w ramach ,, Szczecińskiej Ligi 

z Klasą”, bez rywalizacji o punkty i współzawodnictwo. Tegoroczne rozgrywki sportowe 

organizowane przez MOS Szczecin są adresowane tylko dla uczestników niebędących 

uczniami oddziałów sportowych danych dyscyplin (uczeń klasy sportowej piłki nożnej 

nie może brać udziału w rozgrywkach piłki nożnej, ale może uczestniczyć w innych 

dyscyplinach). Głównym celem jest upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej we 

wszystkich grupach wiekowych. To szczególne zadanie do wykonania w czasie normalizacji 

codziennej aktywności w trakcie trwania pandemii. Ten zapis regulaminu ma za zadanie 

bardziej zaktywizować uczniów, którzy podczas długich lockdownów nie mogli uprawiać 

żadnego sportu. Ograniczenia te znacznie mniej dotyczyły uczniów oddziałów sportowych, 

którzy uczestniczyli w rozgrywkach klubowych. 

  

OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W IMPREZACH 

ORGANIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 PRZEZ 

MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY W SZCZECINIE 

 
1. Wszystkie imprezy sportowe muszą odbywać się zgodnie aktualnymi wytycznymi 

opracowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem 

Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym dla szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć 

w warunkach epidemii. 

2. Regulaminy poszczególnych dyscyplin oparte są na regulaminach Wojewódzkiego 

Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie.  

3. Regulaminy imprez opracowują pracownicy MOS a zatwierdza Dyrektor placówki. 

4. Regulaminy imprez sportowych mogą ulec nieznacznym zmianom na wniosek 

nauczycieli, ale tylko za zgodą Dyrektora MOS. 

5. Terminarze rundy eliminacyjnej rozgrywek gier zespołowych będą wysyłane do szkół 

drogą elektroniczną oraz umieszczane na stronie internetowej MOS przynajmniej 5 dni 

roboczych przed pierwszym meczem w terminarzu. 
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6. Kalendarze imprez lekkoatletycznych będą wysyłane do szkół drogą elektroniczną oraz 

umieszczane na stronie internetowej MOS przynajmniej 3 tyg. przed terminem 

pierwszych zawodów. 

7. Opiekunem drużyny szkolnej biorącej udział w zawodach może być tylko nauczyciel 

danej szkoły. 

8. Opiekun drużyny odpowiada za bezpieczeństwo dzieci podczas zawodów sportowych, 

jak i w drodze na obiekty sportowe i z powrotem. 

9. Opiekun drużyny przed każdymi zawodami oświadcza na piśmie, że członkowie jego 

drużyny nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach lub 

przedstawia odpowiednie zaświadczenia lekarskie. 

10. Opiekun drużyny szkolnej zgłaszając zespół do rozgrywek akceptuje przedstawiony 

regulamin. 

11. Wszyscy uczestnicy zawodów sportowych powinni posiadać ze sobą ważne na dany 

dzień legitymacje szkolne. 

12. Weryfikacji zawodników dokonuje się przed przystąpieniem ich do zawodów/meczu. 

13. Stwierdzenie nieuprawnionego zawodnika w meczu powoduje zweryfikowanie wyniku 

jak walkower na niekorzyść winnego zespołu. 

14. W rozgrywkach mini piłki nożnej i piłki nożnej IMS, mini siatkówki i siatkówki IMS, 

tenisa stołowego, badmintona, mecze sędziują opiekunowie drużyn z zastrzeżeniem, aby 

w miarę możliwości nie sędziować meczu własnej drużyny. Dopuszczalne jest, aby 

sędziego zapewnił gospodarz, ale w żadnym wypadku meczu nie może sędziować uczeń.  

15. Wszystkie zawody lekkoatletyczne sędziowane są przez sędziów lekkiej atletyki. 

16. Opiekun drużyny/gospodarza zawodów bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

wszystkich jego uczestników. 

17. Niezgłoszone wcześniej i nieusprawiedliwione nie stawienie się na zawody gier 

zespołowych powoduje zweryfikowanie wyniku walkowerem. 

18. O fakcie udziału w rozgrywkach nieuprawnionych zawodników lub niezgłoszonym 

wcześniej nie stawieniu się na mecz informowany będzie dyrektor szkoły dopuszczającej 

się zaniedbania. 

19. Protesty dotyczące zawodów w grach zespołowych można zgłaszać do Dyrektora MOS 

wyłącznie na piśmie w terminie maks. dwóch dni roboczych od dnia odbycia zawodów 

natomiast protesty na zawodach lekkoatletycznych tylko w czasie trwania zawodów.  

 

 

 



WYKAZ IMPREZ SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MOS 

W RAMACH ,,SZCZECIŃSKIEJ LIGI Z KLASĄ” 

 

A/ Igrzyska Dzieci 
                                 

1. Drużynowy tenis stołowy – w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt  

i chłopców. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2009 roku 

i młodsi. Drużyna składa się z 3 dziewcząt lub 3 chłopców. Mecz rozgrywa się do 

3 wygranych punktów. Zawody rozgrywa się w trzech seriach: I seria – gry pojedyncze, 

II seria – gra podwójna, III seria – gry pojedyncze ze zmianą przeciwników. Do gry 

podwójnej można zgłosić dodatkowo trzecią osobę.  

                             

2. Piłka siatkowa (czwórki) – zespół stanowią uczniowie tej samej szkoły podstawowej, 

urodzeni w 2009 roku i młodsi. Składa się on z 10 zawodników. Wymiary boiska: 14 x 7 m, 

na boisku wyznacza się linie ataku (3 m od siatki), wysokość siatki 215 cm – dziewczęta 

i 224 cm – chłopcy. Gra toczy się do wygrania dwóch setów, rozgrywanych do zdobycia 

25 punktów. W pierwszym secie gra 4 zawodników i 1 rezerwowy, w drugim, pozostałych  

5 (4 + 1 rezerwowy). Kolejność czwórek ustawiona przed danym turniejem nie może ulec 

zmianie przez całe zawody. W trzecim secie, rozgrywanym w przypadku remisu w setach, gra 

dowolna czwórka wyznaczona z dziesiątki. 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). Szczegółowe przepisy w kalendarzu imprez 

na stronie Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.     

 

3. Piłka nożna – zespół składa się z 12 zawodników tej samej szkoły podstawowej, urodzeni 

w 2009 roku i młodsi. Zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZPN z ułatwieniami: 

drużyna liczy 5 graczy w polu i bramkarza. Mecz rozgrywany jest na boisku trawiastym, 

sztucznym lub ziemnym, bramki 2x5 m (na niższych szczeblach dopuszcza się bramki 

3x2 m), czas gry 2 x 15 min. Obowiązuje piłka nr 4, nie przestrzega się przepisu 

o „spalonym”, zmiany „hokejowe”, rzut karny z odległości 9 m (przy bramkach 2x3m, karny 

wykonywany jest z 7 metra). Dogrywka 2 x 5 minut i gra się do złotej bramki. Rzuty 

karne strzelane po 5, a potem po razie do skutku.  Szczegółowe przepisy w kalendarzu 

imprez na stronie Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. 

 

4. Mini piłka nożna klas III - IV - zespół składa się z 12 zawodników tej samej szkoły 

podstawowej, urodzeni w 2011 roku i młodsi. Zawody rozgrywane są wg przepisów piłki 

nożnej jak wyżej (punkt 3). Szczegółowe przepisy w kalendarzu imprez na stronie 

Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. 

 

5. Dzień Sztafet – zawody organizowane są w kategorii dziewcząt i chłopców, urodzeni 2009 

i młodsi. Każda startująca szkoła może wystawić cztery sztafety: olimpijską, szwedzką, 

4 x 400 m i 4 x 100 m. Jedna zawodniczka/zawodnik może brać udział tylko w jednej 

sztafecie. Zawodnicy trzech pierwszych sztafet otrzymują pamiątkowe medale. Prowadzona 

jest również punktacja drużynowa szkół wg schematu: 1 m-ce 12 pkt; 2 m-ce 9 pkt; 3 m-ce 

7 pkt; 4 m-ce 6 pkt; itd.; 9 m-ce 1 pkt. Trzy szkoły, które uzbierają najwięcej punktów po 

przeprowadzeniu czterech sztafet otrzymują pamiątkowe puchary i dyplomy. 
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6. Liga Biegowa – zawody organizowane są w kategorii dziewcząt i chłopców, urodzeni 

2009 i młodsi. Zawody odbywają się na dystansach 100 m, 300 m oraz 600 m dziewcząt i 100 

m, 300 m, oraz 1000 m chłopców. Szkoły podstawowe Igrzyska Dzieci wystawiają 

reprezentację w kategorii dziewcząt i chłopców klas V i VI na każdym z wymienionych 

dystansów. Szkoła może wystawić do każdej konkurencji maksymalnie trzech zawodników 

i zawodniczki. Zawodnik ma prawo startować w jednej konkurencji. Trzech najlepszych na 

każdym dystansie w swojej kategorii wiekowej otrzymuje pamiątkowe medale. Zwycięzca 

biegu zdobywa dla swej szkoły 50 pkt, drugi - 48 pkt, trzeci - 46 pkt. i każdy kolejny na 

mecie zdobywa o jeden punkt mniej. Suma punktów we wszystkich kategoriach wiekowych 

ustala końcową klasyfikację zawodów. Szkoła zostaje sklasyfikowana, jeżeli wystawi 

min. 4 zawodniczki/zawodników. Szkoły zajmujące miejsca 1 – 3 otrzymują pamiątkowe 

puchary i dyplomy. 

 

7. Mistrzostwa Szczecina w kajakarstwie 

W zawodach biorą udział uczniowie szkół podstawowych urodzeni 2009 i młodsi - chłopcy 

i dziewczęta szkół podstawowych kl. IV, V, VI. Zawody odbędą się na osadach; dwójkach - 

kajakach turystycznych. Do zawodów dopuszczeni są uczniowie nieposiadający 

przeciwwskazań do zajęć WF, których rodzice/ prawni opiekunowie wyrażają zgodę na ich 

udział w zawodach oraz deklarują ich umiejętność pływania. Weryfikację indywidualnych 

warunków startu dokonuje opiekun grupy i zgłasza osady organizatorowi na liście zbiorczej 

potwierdzonej przez sekretariat szkoły. Szkoła może zgłosić w jednej kategorii maksymalnie 

3 osady, nie można łączyć uczniów z kilku szkół jak również chłopców i dziewcząt. 

Zwycięzcą Mistrzostw zostaje szkoła, która uzyska najwięcej punktów. Na końcowy wynik 

drużyny składa się suma punktów zdobytych przez jej wszystkie osady w zawodach. 

Punktacja; 1 miejsce – 15 pkt., 2 miejsce – 12 pkt., 3 miejsce – 10 pkt., 4 miejsce – 9 pkt. 5 – 

8 miejsca – 8 pkt., 9 – 12 miejsca – 6 pkt., 13 – 16 miejsca – 4 pkt., 17 – 20 miejsca – 2 pkt., 

20 – 1 pkt. 

 

8. Międzyszkolne Mistrzostwa Szczecina w Pływaniu 

W zawodach biorą udział uczniowie szczecińskich szkół podstawowych urodzeni w roku 

2009 i młodsi. Z rywalizacji wykluczeni są zawodnicy zrzeszeni w klasach sportowych 

pływackich i klubach pływackich. Uczniowie startujący w zawodach muszą posiadać 

pisemną zgodę rodziców z adnotacją o braku przeciwwskazań medycznych - opiekunowie 

dostarczają oświadczenia w biurze zawodów podczas weryfikacji,           

Regulamin: Szkoła może wystawić maksymalnie 2 zawodników w każdej konkurencji i jedną 

sztafetę. Każdy zawodnik może startować tylko w jednej konkurencji indywidualnej oraz w 

sztafecie. W poszczególnych konkurencjach zawodnicy otrzymują dyplomy i medale za zajęte 

miejsca 1- 3 oraz punkty dla szkoły wg regulaminu zawodów MKP. 

Konkurencje: 50 m grzbietem dziewcząt i chłopców, 50 m dowolnym dziewcząt i chłopców 

i 50 m klasykiem dziewcząt i chłopców, sztafeta 4 x 50 m mieszana (2 dz. +2 chł.) stylem 

dowolnym. 

 

 

 

 

 



B/ Igrzyska Młodzieży Szkolnej  

 

1.  Drużynowy tenis stołowy – w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców. 

Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2007 roku i młodsi. 

Drużyna składa się z 3 dziewcząt lub 3 chłopców. Mecz rozgrywa się do 3 wygranych 

punktów. Zawody rozgrywa się w trzech seriach: I seria – gry pojedyncze, II seria – gra 

podwójna, III seria – gry pojedyncze ze zmianą przeciwników. Do gry podwójnej można 

zgłosić dodatkowo trzecią osobę. 

                       

2. Piłka siatkowa – zespół stanowią uczniowie jednej szkoły rocznik 2007 - 2008. Składa się 

on z 12 zawodników/czek. Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS. Wysokość siatki 

215 cm. – dziewczęta i 235 cm. – chłopcy. Gra toczy się do wygrania przez jedną drużynę 

dwóch setów, rozgrywanych do zdobycia 25 punktów. Trzeci decydujący set do 15 pkt 

Szczegółowe przepisy w kalendarzu imprez na stronie Wojewódzkiego Szkolnego Związku 

Sportowego.      

 

3. Siatkówka plażowa - drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły rocznik 2007 - 2008. 

Zespół liczy 2 zawodników + 1 rezerwowy. Szkoła może wystawić 3 zespoły. Szczegółowe 

przepisy w kalendarzu imprez na stronie Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego 

 

4. Piłka nożna – zespół składa się z 12 zawodników tej samej szkoły podstawowej, urodzeni 

w 2007 roku i młodsi. Zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZPN z ułatwieniami: 

drużyna liczy 5 graczy w polu i bramkarza. Mecz rozgrywany jest na boisku trawiastym, 

sztucznym lub ziemnym, bramki 2x5 m (na niższych szczeblach dopuszcza się bramki 

3x2 m), czas gry 2 x 15 min. Obowiązuje piłka nr 5, nie przestrzega się przepisu 

o „spalonym”, zmiany „hokejowe”, rzut karny z odległości 9 m (przy bramkach 2x3 m, karny 

wykonywany jest z 7 metra). Dogrywka 2 x 5 minut i gra się do złotej bramki. Rzuty karne 

strzelane po 5, a potem po razie do skutku.  Szczegółowe przepisy w kalendarzu imprez na 

stronie Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. 

 

5. Dzień Sztafet – zawody organizowane są w kategorii dziewcząt i chłopców, urodzeni 2007 

i młodsi. Każda startująca szkoła może wystawić cztery sztafety: olimpijską, szwedzką, 4 x 

400 m i 4 x 100 m. Jedna zawodniczka/zawodnik może brać udział tylko w jednej sztafecie. 

Zawodnicy trzech pierwszych sztafet otrzymują pamiątkowe medale. Prowadzona jest 

również punktacja drużynowa szkół wg schematu: 1 m-ce 12 pkt; 2 m-ce 9 pkt; 3 m-ce 7 pkt; 

4 m-ce 6 pkt; itd.; 9 m-ce 1 pkt. Trzy szkoły, które uzbierają najwięcej punktów 

po przeprowadzeniu czterech sztafet otrzymują pamiątkowe puchary i dyplomy. 

 

6. Liga Biegowa – zawody organizowane są w kategorii dziewcząt i chłopców, urodzeni 

2007 i młodsi. Zawody odbywają się na dystansach 100 m, 300 m oraz 600 m dziewcząt 

i 100 m, 300 m, oraz 1000 m chłopców. Szkoły podstawowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

wystawiają reprezentację w kategorii dziewcząt i chłopców klas VII i VIII na każdym 

z wymienionych dystansów. Szkoła może wystawić do każdej konkurencji maksymalnie 

trzech zawodników i zawodniczki. Zawodnik ma prawo startować w jednej konkurencji. 

Trzech najlepszych na każdym dystansie w swojej kategorii wiekowej otrzymuje pamiątkowe 

medale. Zwycięzca biegu zdobywa dla swej szkoły 50 pkt, drugi 48 pkt, trzeci 46 pkt i każdy 

kolejny na mecie zdobywa o jeden punkt mniej. Suma punktów we wszystkich kategoriach 

wiekowych ustala końcową klasyfikację zawodów. Szkoła zostaje sklasyfikowana, jeżeli 

wystawi min. 4 zawodniczki/zawodników. Szkoły zajmujące miejsca 1 – 3 otrzymują 

pamiątkowe puchary i dyplomy. 
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7. Mistrzostwa Szczecina w kajakarstwie 

W zawodach biorą udział uczniowie szkół podstawowych urodzeni 2007 i młodsi - chłopcy 

i dziewczęta szkół podstawowych; kl. VII, VIII. Zawody odbędą się na osadach; dwójkach - 

kajakach turystycznych. Do zawodów dopuszczeni są uczniowie nieposiadający 

przeciwwskazań do zajęć WF, których rodzice/prawni opiekunowie wyrażają zgodę na ich 

udział w zawodach oraz deklarują ich umiejętność pływania. Weryfikację indywidualnych 

warunków startu dokonuje opiekun grupy i zgłasza osady organizatorowi na liście zbiorczej 

potwierdzonej przez sekretariat szkoły. Szkoła może zgłosić w jednej kategorii maksymalnie 

3 osady, nie można łączyć uczniów z kilku szkół jak również chłopców i dziewcząt. 

Zwycięzcą Mistrzostw zostaje szkoła, która uzyska najwięcej punktów. Na końcowy wynik 

drużyny składa się suma punktów zdobytych przez jej wszystkie osady w zawodach. 

Punktacja; 1 miejsce – 15 pkt., 2 miejsce – 12 pkt., 3 miejsce – 10 pkt., 4 miejsce –9 pkt. 5 – 

8 miejsca – 8 pkt., 9 – 12 miejsca – 6 pkt., 13 – 16 miejsca – 4 pkt., 17 – 20 miejsca – 2 pkt., 

20 – 1 pkt 

 
8. Szkolna liga lekkoatletyczna – uczniowie jednej szkoły rocznik 2007-2008 - w skład 

reprezentacji szkolnej (oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców) może wejść 

maksymalnie 16 zawodników tej samej szkoły. Zawodnik może brać udział w jednej 

konkurencji i sztafecie. Zespół musi wystawić, co najmniej po dwóch zawodników w bloku: 

biegi krótkie, biegi średnie, skoki, rzuty. W jednej konkurencji szkoła może wystawić 

najwyżej 3 zawodników. Szkoła może wystawić jedną sztafetę. Organizatorzy ustalają 

program dostosowany do możliwości startujących, wybierając konkurencje z niżej 

wymienionych: dziewczęta: 100 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 80 m przez płotki, skok w dal, 

skok wzwyż, rzut oszczepem, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, sztafeta 4 x 100 m; chłopcy: 

 100 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 110 m przez płotki, skok w dal, skok wzwyż, rzut oszczepem, 

pchnięcie kulą, rzut dyskiem, sztafeta 4 x 100 m. Ciężar przyrządów i rozstaw płotków 

podany jest w kalendarzu imprez. Osiągnięte w bezpośredniej rywalizacji wyniki przelicza się 

na punkty. Na wynik drużyny składa się 12 (lub mniej) najlepszych wyników. Szczegółowe 

przepisy w kalendarzu imprez na stronie Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. 

 

9. Międzyszkolne Mistrzostwa Szczecina w Pływaniu 

W zawodach biorą udział uczniowie szczecińskich szkół podstawowych urodzeni w roku 

2007 i młodsi. Z rywalizacji wykluczeni są zawodnicy zrzeszeni w klasach sportowych 

pływackich i klubach pływackich. Uczniowie startujący w zawodach muszą posiadać 

pisemną zgodę rodziców z adnotacją o braku przeciwwskazań medycznych - opiekunowie 

dostarczają oświadczenia w biurze zawodów podczas weryfikacji. 

Regulamin: Szkoła może wystawić maksymalnie 2 zawodników w każdej konkurencji i jedną 

sztafetę. Każdy zawodnik może startować tylko w jednej konkurencji indywidualnej oraz 

w sztafecie. W poszczególnych konkurencjach zawodnicy otrzymują dyplomy i medale za 

zajęte miejsca 1- 3 oraz punkty dla szkoły wg regulaminu zawodów MKP. 

Konkurencje: 50 m grzbietem dziewcząt i chłopców, 50 m dowolnym dziewcząt i chłopców 

i 50 m klasykiem dziewcząt i chłopców, sztafeta 4 x 50 m mieszana (2 dz. +2 chł.) stylem 

dowolnym. 

 

 

 



C/ Szkoły Ponadpodstawowe 

 
1. Drużynowy tenis stołowy – w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców. 

Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej urodzeni w 2002 roku 

i młodsi. Drużyna składa się z 3 dziewcząt lub 3 chłopców. Mecz rozgrywa się do 

3 wygranych punktów. Zawody rozgrywa się w trzech seriach: I seria – gry pojedyncze, II 

seria – gra podwójna, III seria – gry pojedyncze ze zmianą przeciwników. Do gry podwójnej 

można zgłosić dodatkowo trzecią osobę.  

 

2. Mistrzostwa Szczecina w badmintonie – w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt 

i chłopców. Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej urodzeni w 2002 

roku i młodsi. Drużyna składa się z 3 dziewcząt lub 3 chłopców. Mecz rozgrywa się do 3 

wygranych punktów. Zawody rozgrywa się w trzech rzutach: I seria – gry pojedyncze, II seria 

– gra podwójna, III seria – gry pojedyncze ze zmianą przeciwników. Do gry podwójnej 

można zgłosić dodatkowo trzecią osobę. 

                             

3. Piłka siatkowa – w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców. Zespół stanowią 

uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej urodzeni w 2002 roku i młodsi. Składa się on z 

12 zawodników/czek. Zawody rozgrywane zgodnie z przepisami PZPS. Wysokość siatki 224 

cm. – dziewczęta i 243 cm. – chłopcy. Gra toczy się do wygrania przez jedną drużynę dwóch 

setów, rozgrywanych do zdobycia 25 punktów. Trzeci decydujący set do 15 pkt. Szczegółowe 

przepisy w kalendarzu imprez na stronie Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.      

 

4. Siatkówka plażowa - w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców. Drużynę 

stanowią uczniowie jednej szkoły urodzeni w 2002 roku i młodsi. Zespół liczy 2 zawodników 

+ 1 rezerwowy. Szkoła może wystawić 3 zespoły. Szczegółowe przepisy w kalendarzu imprez 

na stronie Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. 

 

5. Piłka nożna – w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców. Zespół składa się 

z 12 zawodników tej samej szkoły ponadpodstawowej, urodzeni w 2002 roku i młodsi. 

Zawody odbywają się zgodnie z przepisami PZPN z ułatwieniami: drużyna liczy 5 graczy 

w polu i bramkarza. Mecz rozgrywany jest na boisku trawiastym, sztucznym lub ziemnym, 

bramki 2x5 m (na niższych szczeblach dopuszcza się bramki 3x2 m), czas gry 2 x 15 min. 

Obowiązuje piłka nr 5, nie przestrzega się przepisu o „spalonym”, zmiany „hokejowe”, rzut 

karny z odległości 9 m (przy bramkach 2x3 m, karny wykonywany jest z 7 metra). Dogrywka 

2 x 5 minut i gra się do złotej bramki. Rzuty karne strzelane po 5, a potem po razie do skutku. 

Szczegółowe przepisy w kalendarzu imprez na stronie Wojewódzkiego Szkolnego Związku 

Sportowego. 

 

6. Dzień Sztafet – zawody organizowane są w kategorii dziewcząt i chłopców, zespół 

stanowią uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej urodzeni w 2002 roku i młodsi. Każda 

startująca szkoła może wystawić cztery sztafety: olimpijską, szwedzką, 4 x 400 m 

i 4 x 100 m. Jedna zawodniczka/zawodnik może brać udział tylko w jednej sztafecie. 

Zawodnicy trzech pierwszych sztafet otrzymują pamiątkowe medale. Prowadzona jest 

również punktacja drużynowa szkół wg schematu: 1 m-ce 12 pkt; 2 m-ce 9 pkt; 3 m-ce 7 pkt; 

4 m-ce 6 pkt; itd.; 9 m-ce 1 pkt. Trzy szkoły, które uzbierają najwięcej punktów po 

przeprowadzeniu czterech sztafet otrzymują pamiątkowe puchary i dyplomy. 
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7. Szkolna liga lekkoatletyczna – zespół stanowią uczniowie jednej szkoły 

ponadpodstawowej urodzeni w 2002 roku i młodsi. W skład reprezentacji szkolnej 

(oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców) może wejść maksymalnie 16 zawodników tej 

samej szkoły. Zawodnik może brać udział w jednej konkurencji i sztafecie. Zespół musi 

wystawić, co najmniej po dwóch zawodników w bloku: biegi krótkie, biegi średnie, skoki, 

rzuty.  W jednej konkurencji szkoła może wystawić najwyżej 3 zawodników. Szkoła może 

wystawić jedną sztafetę. Organizatorzy ustalają program dostosowany do możliwości 

startujących, wybierając konkurencje z niżej wymienionych: dziewczęta: 100 m, 200 m, 400 

m, 800 m, 1500 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut oszczepem, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, 

sztafeta 4 x 100 m; chłopcy: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, skok w dal, skok wzwyż, 

rzut oszczepem, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, sztafeta 4 x 100 m. Ciężar przyrządów podany 

jest w kalendarzu imprez. Osiągnięte w bezpośredniej rywalizacji wyniki przelicza się na 

punkty. Na wynik drużyny składa się 12 (lub mniej) najlepszych wyników. Szczegółowe 

przepisy w kalendarzu imprez na stronie Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. 

 

8. Mistrzostwa Szczecina w Szachach.  

Zespół stanowią uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej urodzeni w 2002 roku i młodsi. 

Szkoła może zgłosić maksymalnie cztery osoby. Turniej szachowy jest rozgrywany w formie 

gier indywidualnych. Kojarzenia zawodników odbywają się systemem szwajcarskim. Turniej 

rozgrywany jest na dystansie 7 rund, tempem 10+5 minut na zawodnika na partię (gra 

z zegarami szachowymi). Zwycięzca rundy zgłasza wynik sędziemu technicznemu. 

W wypadku remisu – zawodnik, który grał białymi pionkami. Wszelkie spory rozstrzyga 

sędzia główny. Od decyzji sędziego nie ma odwołania. Po każdej rundzie ogłaszany jest stan 

punktów (wszelkie nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłosić sędziemu zawodów). 

Kolejność miejsc w rozgrywce indywidualnej na podstawie sumy punktów uzyskanych przez 

zawodnika w rozgrywanych partiach (licząc 1 pkt. za wygraną partię, 0,5 pkt. za remis i 0 pkt. 

za przegraną). Przy równej ilości zdobytych punktów decyduje: średni Buchholz, Buchholz, 

liczba zwycięstw, progres. 

Suma punktów dwóch najlepiej punktujących zawodników danej szkoły decyduje 

o kolejności w rozgrywce drużynowej. W przypadku remisu decyduje osoba punktująca na 

wyższym miejscu. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem należy stosować 

odpowiednie przepisy kodeksu szachowego. Po każdej partii zawodnicy ustawiają szachy 

i zegar. 

 

9. Międzyszkolne Mistrzostwa Szczecina w Pływaniu 

W zawodach biorą udział uczniowie szczecińskich szkół ponadpodstawowych urodzeni 

w roku 2002 i młodsi. Z rywalizacji wykluczeni są zawodnicy zrzeszeni w klasach 

sportowych pływackich i klubach pływackich.  Uczniowie startujący w zawodach muszą 

posiadać pisemną zgodę rodziców z adnotacją o braku przeciwwskazań medycznych - 

opiekunowie dostarczają oświadczenia w biurze zawodów podczas weryfikacji.  

Regulamin: Szkoła może wystawić maksymalnie 2 zawodników w każdej konkurencji i jedną 

sztafetę. Każdy zawodnik może startować tylko w jednej konkurencji indywidualnej oraz w 

sztafecie. W poszczególnych konkurencjach zawodnicy otrzymują dyplomy i medale za zajęte 

miejsca 1- 3 oraz punkty dla szkoły wg regulaminu zawodów MKP. 

Konkurencje: 50 m grzbietem dziewcząt i chłopców, 50 m dowolnym dziewcząt i chłopców 

oraz 50 m klasykiem dziewcząt i chłopców, sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym chłopców 

i dziewcząt. 


