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  REGULAMIN   KONKURSU

I. Cel
-      popularyzacja idei olimpijskiej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 
- propagowanie sportowego modelu życia,
- uczczenie 90 rocznicy powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
- wyłonienie najlepszych znawców sportu w tematyce polskiego ruchu olimpijskiego oraz 

osiągnięć polskich sportowców na letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich w kategoriach:
                          otwartej, szkół ponadgimnazjalnych i  gimnazjalnych.

II. Tematyka konkursu

1. Kategoria otwarta: osiągnięcia i wyniki polskich sportowców oraz uczestników konkursów sztuki  
w letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich  oraz problemy polskiego  ruchu olimpijskiego.

2. Kategoria szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: osiągnięcia i wyniki polskich 
zawodników na letnich  i zimowych igrzyskach olimpijskich od 1948 roku oraz problemy 
polskiego ruchu olimpijskiego.

III. Patronat Honorowy i organizatorzy konkursu

1. Patronat Honorowy:
- Minister Edukacji Narodowej
- Minister Sportu i Turystyki

2. Głównymi organizatorami konkursu są:
- Polski Komitet Olimpijski
- Stowarzyszenie „Super Kibic” 
- Podlaska Rada Olimpijska

3. Partnerzy:
-      Telewizja Polska
- Szkolny Związek Sportowy
-

4. Na szczeblu wojewódzkim partnerami  są ponadto: 
-      Departamenty,  Wydziały  Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędów Marszałkowskich, 
-      Kuratoria Oświaty
- Wojewódzkie Rady Olimpijskie

5. Do szczebla wojewódzkiego organizatorami są szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

6. Całością konkursu kieruje powołana przez Polski Komitet Olimpijski Centralna Komisja Konkursu 
w składzie:

- 2  przedstawicieli PKOL 
- 2  przedstawicieli Stowarzyszenia „Super Kibic”  
- 1  przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki
- 1  przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej
- 1  przedstawiciel Podlaskiej Rady Olimpijskiej
- 1  przedstawiciel Telewizji Polskiej 

IV. Uczestnicy

1. W kategorii otwartej – wszyscy chętni bez względu na wiek, płeć i wykonywany zawód.
2. W kategorii szkół gimnazjalnych – młodzież szkolna ucząca się w tych szkołach.
3. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych – młodzież szkolna ucząca się w tych szkołach.
4. Uczestnik teleturnieju może startować tylko w jednej kategorii. Decyzja o wyborze kategorii 

powinna zapaść przed rozpoczęciem konkursu.



V. Terminarz

Konkurs przeprowadzony zostanie w 4 etapach.

1 etap – eliminacje szkolne ( dotyczy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ) w terminie - do dnia 
10 października  2009 roku   przeprowadzają szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. 
2 etap – eliminacje wojewódzkie we wszystkich kategoriach w dniu 7 listopada 2009 roku 
przeprowadzają organizatorzy w porozumieniu z:  departamentami, wydziałami lub biurami ds. kultury 
fizycznej, sportu i turystyki urzędów   marszałkowskich danych województw ,   z kuratoriami oświaty i 
zarządami wojewódzkimi SZS oraz Wojewódzkimi Radami Olimpijskimi. 
3 etap – półfinały w dniu  28 listopada 2009 roku przeprowadza organizator pod nadzorem 
Centralnej Komisji Konkursu.  Zostaną one  rozegrane  w  dwóch miastach:    w  Białymstoku oraz         
w   Dzierżoniowie .
4 etap – finał w dniu 12  grudnia 2009  roku  w Warszawie  w Centrum Olimpijskim – przeprowadza
organizator i Centralna Komisja Konkursu.

VI. Zasady przeprowadzenia konkursu

1 etap - eliminacje szkolne – we wszystkich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
przeprowadzają szkoły we własnym zakresie w terminie do  10 października 2009 roku. Dwóch  
najlepszych zawodników  reprezentować będzie szkołę na dalszych etapach Konkursu    Przykładowe 
zestawy pytań do eliminacji szkolnych  wraz z   odpowiedziami opracuje Centralna Komisja Konkursu  
i prześle do szkół w celu ich ewentualnego wykorzystania.  Proponuje się aby wszyscy uczestnicy 
odpowiadali na 15 jednakowych pytań  pisemnych, w których dobra odpowiedź punktowana jest za       
1 pkt. zła odpowiedź – 0 pkt.  Pięciu najlepszych przechodzi do eliminacji ustnych gdzie każdy 
odpowiada na      5 pytań punktowanych : - 3 pkt. za dobrą odpowiedź, 0 pkt. za odpowiedź złą lub 
niepełną. Na tym etapie można przeprowadzić punktowaną konkurencję sprawnościową 
zaproponowaną przez organizatora (z dwóch    do wyboru ). Uczestnik wybiera jedną z nich. Należy to 
uczynić przed rozpoczęciem konkursu. Za każdą z tych  konkurencji uczestnik może maksymalnie 
uzyskać – 5 pkt. Proponowane konkurencje: 

A/ rzuty osobiste do kosza – 5 rzutów ( celny rzut – 1 pkt.)
B/ strzały na mini bramkę -5 strzałów (celny strzał –1 pkt.)

Organizatorzy eliminacji mogą opracować własne pytania lub przeprowadzić  inne konkurencje
              sprawnościowe.

Protokół z eliminacji szkolnych ( załącznik nr 1 ) szkoły przesyłają pocztą, faxem lub drogą  e,mailową 
              na adres: Stowarzyszenie „Super Kibic”, 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 38; fax: 074/8311332, 

       adres e.mailowy: biuro@superkibic.pl w terminie do dnia 24 października 2009 r.
2 etap – eliminacje wojewódzkie w dniu  7 listopada  2009 roku.  Rozegrane zostaną one  w tym  

samym dniu i rozpoczną się o tej samej godzinie. W eliminacjach wojewódzkich mają prawo startu  
 po dwóch  najlepszych    ze szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz  nieograniczona
 ilość  w kategorii otwartej. 
Pytania na eliminacje wojewódzkie ( jednakowe dla każdego województwa ) opracuje Centralna 
Komisja Konkursu.  Pytania w zalakowanych kopertach zostaną dowiezione lub dosłane  do 
organizatorów eliminacji wojewódzkich.  Uczestnicy odpowiadać będą na pytania pisemne, 
oddzielnie dla każdej kategorii. Zwycięzcy eliminacji wojewódzkich we wszystkich kategoriach   
będą reprezentować województwo   na kolejnych etapach Konkursu. Dodatkowo z każdej kategorii 
awansuje do półfinału po 16 uczestników, którzy uzyskają największą ilość punktów zdobytych     
w eliminacjach wojewódzkich w całym kraju. Razem do półfinału awansuje po 32 uczestników      
z każdej kategorii.  Protokół z zawodów wojewódzkich (załącznik nr 2) organizator prześle pocztą, 
faxem lub drogą e,mailową w terminie do  14 listopada 2009 roku  na adres sekretariatu 
technicznego mieszczącego się w Dzierżoniowie: Stowarzyszenie „Super Kibic Mistrz Wiedzy, 
Dżentelmen Sportowych Aren” , 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 38, fax: 074/8311332;      
e. mail: biuro@superkibic.pl

Uwaga!
Termin i miejsca eliminacji wojewódzkich zamieszczone będą na stronach internetowych : 

Stowarzyszenia „Super Kibic” – www.superkibic.pl, Polskiego Komitetu Olimpijskiego –
www.olimpijski.pl, Ministerstwa Edukacji Narodowej – www.men.gov.pl . 

3 etap – półfinały w dniu 28 listopada 2009 roku.  Rozegrane zostaną dwa półfinały                         
w Białymstoku i  Dzierżoniowie.

      W Białymstoku : rywalizować będą zwycięzcy eliminacji wojewódzkich z następujących
                     województw:  lubelskiego , łódzkiego, podlaskiego, mazowieckiego, podkarpackiego,
                     świętokrzyskiego, warmińsko- mazurskiego, małopolskiego oraz dodatkowo po 8 z  każdej 
                     kategorii, którzy uzyskali największą ilość punktów w eliminacjach wojewódzkich z miejsc            
                     nie premiowanych awansem. Razem w każdej kategorii startować będzie po 16 uczestników. 



       W  Dzierżoniowie: rywalizować będą zwycięzcy eliminacji wojewódzkich z następujących
 województw: pomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, lubuskiego, 

       śląskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego  oraz dodatkowo po 8 z każdej kategorii, którzy 
       uzyskali największą ilość punktów w eliminacjach wojewódzkich z miejsc nie premiowanych 
       awansem. Razem w każdej kategorii startować będzie po 16 uczestników.

       Pytania na  półfinały opracuje Centralna Komisja Konkursu. 
       Do finału   awansuje  po  sześciu  najlepszych zawodników z   każdego półfinału w każdej  
       kategorii.
       Protokóły   półfinałów ( Załącznik nr 3 ) przedstawiciele organizatora wypełnią na miejscu oraz 
       dostarczą do Centralnej Komisji Konkursu.

4 etap – finał w dniu 12 grudnia 2009 roku   w Centrum Edukacji Olimpijskiej  w Warszawie.
Finał rozegrany zostanie przed kamerami telewizji  według specjalnie opracowanego scenariusza     
i regulaminu.

VII. Jury

1.   Na każdym etapie konkursu, nad prawidłowością jego przebiegu  czuwa jury. Przed 
rozpoczęciem  zmagań      przewodniczący zapoznaje uczestników z regulaminem ,
 w szczególności ze sposobem odpowiadania na pytania oraz podaje zasady oceny odpowiedzi.
2. Do zadań jury należy: zadawanie pytań, ustalanie kolejności odpowiedzi, przyjmowanie             
i  rozpatrywanie na miejscu protestów,  ogłaszanie wyników.  

VIII. Nagrody

1. Na szczeblu szkolnym nagrody funduje bezpośredni organizator ( dyplom, nagroda rzeczowa itp.)
2. Na szczeblu wojewódzkim  najlepsi otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz wyróżnienia i   pamiątki 

ufundowane przez organizatorów.
3. W półfinałach najlepsi otrzymają pamiątkowe dyplomy, wyróżnienia i pamiątki oraz nagrody 

ufundowane przez organizatorów .
4. Nagrody dla finalistów  – puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe i pamiątki zapewnia organizator 

Konkursu.

IX. Zasady finansowania

Koszt przeprowadzenia konkursu od szczebla wojewódzkiego do finału pokrywają organizatorzy 
ze środków uzyskanych z PKOL, Ministerstwa Sportu  i Turystyki oraz  od innych fundatorów.

X. Postanowienia końcowe

1. Prawo interpretacji postanowień niniejszego regulaminu przysługuje Centralnej Komisji Konkursu  
działającej przy PKOL.

2..   Sekretariat roboczy  współorganizatora odpowiedzialnego za techniczne przeprowadzenie  
       Teleturnieju mieści się  w siedzibie Stowarzyszenia „Super Kibic – Mistrz Wiedzy, Dżentelmen
       Sportowych Aren „ , 58-200  Dzierżoniów, ul. Świdnicka 38, tel/fax  074/8 31 13 32 ,  Telefon
       komórkowy:  0601251881. Adres e.mailowy: biuro@superkibic.pl, strona internetowa:

www.superkibic.pl
3     We wszystkich kategoriach obowiązuje zasada przypisania zawodników do danego województwa 
       wynikająca z zameldowania. Wyjątek stanowią uczniowie i studenci odbywający w czasie  
       rozgrywania Konkursu zajęcia szkolne. Wówczas dopuszcza się możliwość ich uczestnictwa 
       w  województwie, w którym  uczą się lub studiują. 

Uwaga! 

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami  zamieszczony będzie na stronach sportowych Telegazety 
Programu 1 TVP  oraz na stronach internetowych : Polskiego Komitetu Olimpijskiego –
www.olimpijski.pl , Ministerstwa Edukacji Narodowej – www.men.gov.pl  oraz stowarzyszenia „Super 
Kibic” – www.superkibic.pl

Organizatorzy


