
                                                                                                                                                                                                       
REGULAMIN OGÓLNY 

XI OGÓLNOPOLSKIEJ GIMNAZJADY W GRACH ZESPOŁOWYCH 
LUBLIN 2015 

 
1. Cel i zadania: Popularyzacja gier zespołowych wśród młodzieży szkolnej 
 Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu 
 Integracja młodzieży z całej Polski 
 Wyłonienie najlepszych drużyn gimnazjalnych w koszykówce, piłce ręcznej i 

piłce siatkowej dziewcząt i chłopców    
2. Organizatorzy:  Ministerstwo Sportu i Turystyki,  

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,  
Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny w Warszawie,  
Urząd Miasta Lublin,  
Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy  
Miejski Szkolny Związek Sportowy w Lublinie. 

3. Termin:      4-7.06 – kosz dziew., p. ręczna chł. i p. siatk. chłop.  
                                   7 -10.06. – kosz chłop., p. ręczna dziew. i p. siatk. dziew. 
4. Miejsce:      rozgrywek – Lublin 

zakwaterowanie: w bursach i hotelach Lublina - Recepcja Centralna – Hala 
MOSiR im. Zdzisława Niedzieli, Aleje Zygmuntowskie 5. 

5. Uczestnictwo: W zawodach biorą udział zespoły wyłonione w eliminacjach danego województwa  
   (mistrzowie województwa lub ewentualnie zespoły, które  zajęły II miejsca). 

Zespół liczy 12/14 zawodników z jednego gimnazjum urodzonych w latach 1999 i 
młodszych plus 2 osoby towarzyszące (trener - kierownik lub kierowca). Łącznie 
14/16 osób. 

6. Zgłoszenia:      Zgłoszenie zespołu do zawodów na przesłanym formularzu, potwierdzonym 
   przez Dyrekcję Szkoły należy przesłać do 20 maja 2015 r.  na adres organizatora: 

Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 20-101 Lublin Aleje 
Zygmuntowskie 5  lub e-mailem:  info@lwszs.lublin.pl 

   Właściwe Wojewódzkie Szkolne Związki Sportowe przesyłają wykaz Szkół, które 
   będą brać udział w Gimnazjadzie – obowiązuje w/w termin. 
7. Przyjazd ekip: Przyjazd ekip w dniu  ( I tura ) 4 czerwca 2015 r.  do godz. 1800   
                                       ( II tura ) 7 czerwca 2015 r.  do godz. 1800 (odebranie skierowań 

na zakwaterowanie i wyżywienie). Centralna Recepcja –  Hala MOSiR im. 
Zdzisława Niedzieli, Aleje Zygmuntowskie 5. 

8. Weryfikacja:      Obowiązują dokumenty: zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 5 oraz ważna  
               legitymacja szkolna. Do legitymacji wystawionej po 01.10.2014r. wymagane jest 
   zaświadczenie Dyrektora Szkoły, że zawodnik jest uczniem tej szkoły od 
   początku roku szkolnego. 
   Kwestię badań lekarskich określają: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 
   i 29 sierpnia 2009r. opublikowane w Dz.U.Nr 139 poz.1133 i 1139. Dokładny 
   komunikat w sprawie wymaganych badań lekarskich dopuszczający młodzież  
   szkolną do zawodów znajduje się na stronie internetowej Zarządu Głównego 
   Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie. 
9. Finanse:     Każda ekipa pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia w wys. 225 zł od   
                                       uczestnika. Szczegóły podane zostaną w odrębnych komunikatach.                                                                  
10. Nagrody:      Za miejsca I - IV puchary, I - III medale. Dyplomy za miejsca I – XVI. 
                                       Organizator czyni starania u sponsorów o ufundowanie kilku nagród rzeczowych . 
11. System gier: Podział na 4 grupy po 4 zespoły. System mieszany z grą o wszystkie miejsca. 
   W przypadku mniejszej liczby zespołów niż 16 system rozgrywek może być 
   zmodyfikowany. Obowiązują jednolite stroje sportowe z numerami na  
   koszulkach.    

Przepisy: poszczególnych związków sportowych i Regulamin Gimnazjady SZS. 


