Regulamin
XXXV Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
2020/2021
CEL I ZADANIA:
-

Popularyzacja i upowszechnianie masowej kultury fizycznej wśród dzieci
i młodzieży.
Aktywizacja szkolnych i uczniowskich klubów sportowych.
Odkrywanie utalentowanej sportowo młodzieży do dalszego szkolenia
w sekcjach sportowych.
Dokonywanie corocznej analizy współzawodnictwa i oceny pracy
w poszczególnych szkołach.

ORGANIZATOR:
-

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

UCZESTNICY:
-

W rozgrywkach uczestniczą dziewczęta i chłopcy szkół elbląskich.
Szczegółowe zasady i terminy zgłoszeń określają regulaminy poszczególnych
dyscyplin sportowych.

FINANSOWANIE
-

Koszty organizacyjne pokrywa Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Koszty uczestnictwa ponoszą szkoły

NAGRODY:
-

Za zajęcie I – III miejsca w grach zespołowych - medale
W sportach indywidualnych – medale

WSPÓŁZAWODNICTWO (PUNKTACJA)
W XXXV MIMS prowadzona będzie punktacja współzawodnictwa międzyszkolnego
wg następujących zasad:
-

O punkty współzawodnictwa walczyć będą tylko zespoły zgłoszone przez
szkoły. Punktuje tylko jeden zespół z danej szkoły, pozostałe zespoły z danej
szkoły otrzymają +10 punktów za udział.
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-

-

-

Każda szkoła ma prawo wystawić jeden zespół za wyjątkiem sportów
indywidualnych.
W grach zespołowych przyznawanie punktów określają oddzielne regulaminy.
W sportach indywidualnych punktuje 18 zawodników. Za zwycięstwo zawodnik
otrzyma 19 pkt. za 2 miejsce 17 pkt. za 3 miejsce 16 pkt. ... za 18 miejsce 1 pkt.
(wyjątek Indywidualne Biegi Przełajowe gdzie punktacje określi regulamin
szczegółowy). Suma punktów uzyskanych przez zawodników wyłoni
klasyfikację zespołową szkół w danej dyscyplinie sportowej.
Za udział każda szkoła otrzyma dodatkowo +10 pkt. Jeżeli szkoła pomimo
pisemnego zgłoszenia się do zawodów nie przystąpi zostanie ukarana odjęciem
– 10 pkt. W wyjątkowych sytuacjach, niezależnych od nauczyciela, istnieje
możliwość usprawiedliwienia absencji na zawodach i nie karania szkoły
punktami ujemnymi.
W przypadku niesportowego zachowania zawodników przed, podczas jak i po
zawodach organizator może ukarać szkołę odebraniem punktów
współzawodnictwa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
-

Rozgrywki w ramach MIMS nie są eliminacjami do zawodów organizowanych
przez Szkolny Związek Sportowy. UWAGA Elbląski Szkolny Związek Sportowy
może wykorzystać do swoich potrzeb imprezy organizowane w ramach MIMS.
- Wszelkie sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator lub jego
przedstawiciel i sędzia główny zawodów.
- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami
związków sportowych.
- System rozgrywek zostanie ustalony w zależności od liczby startujących
zespołów.
- Warunkiem zaliczenia szkołom punktów jest udział min. 3 szkół (a nie
zespołów) w danej dyscyplinie.
- Regulaminy szczegółowe zostaną przesłane zainteresowanym szkołom przed
zawodami.
- Organizator w szczególnych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany
sposobu rozgrywania poszczególnych dyscyplin w trakcie trwania imprezy, o
czym niezwłocznie poinformuje zainteresowane strony.
Za szczególne przypadki uważamy: wycofanie się zespołu po ustaleniu systemu
rozgrywek, dyskwalifikacja zespołu w trakcie trwania zawodów, przyczyny
niezależne od organizatora (czynniki pogodowe).

Dyrektor 55-625-84-20 - Sekretariat 55-625-84-21 - Organizator 55-625-84-22
Wicedyrektor 55-625-84-24 - Kierownik hali MOS 55-625-84-25

