Informacja dla szkół dotycząca organizacji współzawodnictwa sportowego szkół na
terenie województwa łódzkiego w roku szk. 2015/2016 ustalone na posiedzeniu Zarządu
ŁSZS w dniu 30.06.2015 r.

Głównie zmiany w roku szk. 2015/16 dotyczące regulaminów uczestnictwa i przepisów
rozegrania niektórych dyscyplin.
1. Wszystkie szkoły chcące uczestniczyć we współzawodnictwie, muszą do dnia
15 października 2015 r. dokonać rejestracji w systemie SRS (System Rejestracji Szkół ),
srs.szs.pl
2. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia pilotażowo do kalendarza imprez sportowych
IMS, Gimnazjady, Licealiady dyscyplinę badminton. Zawody mają charakter otwarty.
3. W ramach IMS w dyscyplinie „Konkurs 5 Milionów” wprowadza się dodatkowo
oddzielną punktację dla klas I-II.
4. Zgodnie z nowym regulaminem „Konkursu 5 Milionów” w zawodach uczestniczyć mogą
tylko i wyłącznie uczniowie z rocznika 2005 i młodsi. Zwiększeniu ulega ilość uczniów
startujących. Opracowany zostanie także nowy zestaw gier i zabaw.
5. W ramach IMS dopuszcza się możliwość wprowadzenia dwóch nowych dyscyplin
sportowych.
6. Zawody rejonowe IMS, Gimnazjady, Licealiady są jednocześnie półfinałami
wojewódzkimi.
7. W ramach Gimnazjady i Licealiady w Indywidualnych Biegach Przełajowych(IBP) będą
zorganizowane zawody oddzielnie dla zawodników z licencją PZLA oraz bez licencji.
Reprezentacja powiatu do tych zawodów może składać się z 6 zawodników, w tym
maksymalnie 3 zawodników z licencją.
8. W ramach IMS w IBP, ilość startujących w reprezentacji powiatu nie zmienia się i
wynosi nadal 5 osób.
9. W ramach Licealiady w grach zespołowych, uczeń będzie mógł reprezentować szkołą
tylko i wyłącznie w dwóch dyscyplinach dot. dużych gier – piłka siatkowa, koszykówka,
piłka ręczna, piłka nożna, unihokej. W przypadku złamania tego punktu regulaminu
szkoła zostaje zdyskwalifikowana w tej dyscyplinie, w której popełnione zostało
wykroczenie.
10. W ramach IMS, Gimnazjady i Licealiady w zawodach prawo reprezentowania szkoły
mają uczniowie szkół dziennych, którzy rozpoczęli naukę w tej szkole, nie później niż
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11. W ramach Gimnazjady w zawodach drużynowych Mistrz Województwa z roku ubiegłego
zwolniony jest z eliminacji i uczestniczy w zawodach od szczebla rejonu (półfinału).
Powyższe informacje znajdą się w Kalendarzu imprez na rok 2015/16, który zostanie wydany
niezwłocznie po otrzymaniu Kalendarza z ZG SZS w Warszawie.
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