Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego
______________________________________________
Regulamin porządkowy organizacji szkolnych zawodów sportowych
Organizatorem Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci
i Młodzieży na terenie powiatu nowosądeckiego jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Powiatu Nowosądeckiego.

Do podstawowych zadań MOS PN należy:
1. Opracowanie kalendarza imprez sportowych na szczeblu powiatu nowosądeckiego
oraz regulaminu przeprowadzanych zawodów sportowych.
2. Powiadamianie zainteresowanych szkół o terminie, miejscu i sposobie rozgrywania
zawodów sportowych w formie przekazania kalendarza zawodów sportowych dla szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na dany rok szkolny.
3. Obsługa techniczna zawodów – zapewnienie obsady sędziowskiej, protokołów
zawodów, przygotowanie obiektów sportowych, zabezpieczenie sprzętu sportowego
i niezbędnych przyrządów pomiarowych.
4. Zorganizowanie odpowiedniej oprawy zawodów (uroczyste otwarcie i zakończenie
zawodów, dekoracja, przygotowanie nagród, zaproszenie gości itp.).
5. Opracowanie i rozesłanie komunikatu końcowego zawodów do zainteresowanych
szkół, organizatora zawodów rejonowych i wojewódzkich – do 5 dni po zawodach.
6. Ze względu na różny standard obiektów sportowych, w których przeprowadzane
są zawody szkolne organizator informuje uczestników o sposobie zapewnienia ich
bezpieczeństwa
w trakcie zawodów oraz o sposobie zabezpieczenia mienia uczestników.
7. Zapewnienie podstawowej opieki medycznej (apteczka pierwszej pomocy; osoba
przeszkolona medycznie). O poziomie medycznego zabezpieczenia zawodów
od dyscypliny sportowej) decyduje organizator zawodów.
8. Szczegółowa weryfikacja uczestników w przypadku takiego żądania opiekunów
zainteresowanych drużyn.

Obowiązki uczestników zawodów:
1. W zawodach sportowych organizowanych przez MOS PN reprezentanci szkół biorą
udział w zawodach według ustaleń kalendarzy i regulaminów organizatora zawodów i są
zobowiązani do zapoznania się z nimi. W zawodach rejonowych i wojewódzkich prawo
startu mają reprezentanci powiatu zgodnie z ustaleniami regulaminów szczegółowych.
2. Szkoły, które chcą brać udział we współzawodnictwie sportowym SZS muszą
zarejestrować się w systemie informatycznym pod adresem www.srs.szs.pl do dnia
20 września br. Szkoła / uczestnik zawodów jest zobowiązany do zgłoszenia udziału
w zawodach za pomocą Systemu Rejestracji Szkół www.srs.szs.pl w terminach podanych
w komunikatach organizacyjnych zawodów (przy braku potwierdzenia udziału
organizator ma prawo nie dopuścić zespołu do zawodów).
W dniu zawodów uczestnik zgłasza się co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem
zawodów lub zgodnie ze szczegółowym jej regulaminem, przedkładając pisemne
zgłoszenie zespołu potwierdzone przez dyrektora szkoły i opiekuna zespołu.

3. Każdy uczestnik winien posiadać ważną legitymację szkolną oraz kompletny strój
sportowy.
4. Do zawodów sportowych dopuszczeni są uczniowie bez dodatkowych badań
lekarskich, posiadających grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach
wychowania fizycznego i wymienieni na pisemnym zgłoszeniu szkoły.
5. Uczestnik zawodów ma prawo startu w jednej kategorii wiekowej, wykluczony jest
start zawodnika młodszego w starszej grupie, chyba że organizator dopuszcza taką
ewentualność.
6. Nauczyciele – opiekunowie młodzieży uczestniczącej w zawodach wszystkich szczebli
mają obowiązek dopilnować, aby w ceremoniach otwarcia i zakończenia zawodów
młodzież brała udział w strojach sportowych, przy nie zastosowaniu się do tego zalecenia
organizator może nie wyrazić zgody na udział zespołu w zawodach.
7. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania się na zawodach zgodne z „etyką
sportowca", w przypadku niesportowego zachowania uczestników (zawodników,
opiekuna, osób towarzyszących) organizator ma prawo wykluczenia ich z zawodów.
8. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania ładu,
porządku i zasad bezpieczeństwa w miejscu przeprowadzania imprezy (dotyczy całego
obiektu – np. sala gimnastyczna, boisko, WC, korytarz, świetlica, stołówka itp.).
W przypadku stwierdzenia udokumentowanego zniszczenia, opiekun zespołu ponosi
pełną odpowiedzialność materialną za wynikłe szkody. O wszelkich zauważonych faktach
naruszenia dyscypliny, porządku i bezpieczeństwa uczestnicy zawodów niezwłocznie
powinni poinformować organizatora zawodów.
9. W trakcie trwania zawodów uczestnicy bezzwłocznie podporządkowują się
poleceniom organizatora zawodów, w przypadku niewykonania konsekwencje wynikłe
z tego powodu ponosi opiekun zespołu.

w imieniu organizatora
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Powiatu Nowosądeckiego
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