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REGULAMIN UDZIAŁU I WSPÓŁZAWODNICTWA 

SPORTOWEGO SZKÓŁ POWIATU BĘDZIŃSKIEGO 
 

I. Postanowienia ogólne. 

 

1) Regulamin udziału i współzawodnictwa sportowego szkół powiatu będzińskiego 

dotyczy szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: Igrzyska Dzieci i Igrzyska 

Młodzieży.  

2) Do zawodów powiatowych dopuszczane będą szkoły, które zapłacą opłatę roczną 

startową w wysokości 240 zł w roku kalendarzowym 2023.  

3) Wpłaty należy dokonać na konto bankowe Sportu Szkolnego Powiatu Będzińskiego; 

41-250 Czeladź ul. Sportowa 2: 

Nest Bank 55 2530 0008 2100 1071 7195 0001 

W nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed planowanym startem zgodnie z kalendarzem 

imprez powiatowych. 

Brak opłaty startowej uniemożliwia wzięcie udziału w zawodach !!!  

4) Organizatorem zawodów powiatowych mogą być członkowie stowarzyszenia „Sport 

Szkolny Powiatu Będzińskiego” 

5) Informator Programowy Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego w Katowicach 

określa w danym roku szkolnym: dyscypliny sportowe, wiek uczestników, dokumentację 

niezbędną do udziału zawodach.   

 
II. Postanowienia szczegółowe. 

 
1) Zawody powiatowe są Mistrzostwami powiatu będzińskiego oraz eliminacjami do 

zawodów ¼ finału wojewódzkiego (zawody rejonowe).  

2) Wszystkie zawody powiatowe odbywają się jednego dnia,  z wyjątkiem zawodów 

z gier zespołowych przy udziale 7, 8 i 9 zespołów.  

3) W zawodach powiatowych uczestniczą szkoły z powiatu będzińskiego:  

a. dwie szkoły z Będzina i po jednej szkole z Czeladzi, Mierzęcic, Bobrownik, Psar, 

Siewierza, Sławkowa i Wojkowic. 

b. W zawodach lekkoatletycznych: trzy szkoły  z Będzina, dwie szkoły z Czeladzi i po 

jednej szkole z Mierzęcic, Bobrownik, Psar, Siewierza, Sławkowa i Wojkowic.  

c. W dyscyplinach: badminton, koszykówka chłopców, koszykówka 3x3 chłopców, 

siatkówka dziewcząt, unihokej mogą brać udział po 2 szkoły z Czeladzi. 

4) W dyscyplinach: tenis stołowy mogą brać udział po 2 szkoły z gmin: 

Mierzęcice+Siewierz i Bobrowniki+Wojkowice.  

5) W zawodach powiatowych obowiązują regulaminy i dokumentacja wg postanowień 

zawartych w Informatorze Programowym Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego w 

Katowicach na dany rok szkolny. 

6) System zawodów powiatowych w grach zespołowych:  

a. przy 2 zespołach - bezpośredni pojedynek  

b. przy 3 zespołach - obowiązuje system "każdy z każdym" (1 - w losowaniu przydziela 

się gospodarzowi zawodów: kolejność meczy: 1-2, 2-3, 1-3)  

c. przy 4 zespołach - obowiązuje system "każdy z każdym" (1 - w losowaniu przydziela 

się gospodarzowi zawodów: kolejność meczy: 1-2, 3-4, 1-4, 2-3, 2-4, 1-3), Czas gry może 

zostać skrócony i powinien być dostosowany do dyscypliny sportu) 

d. przy 5 zespołach – losuje się dwie grupy (po dwa i trzy zespoły), w grupach rozgrywa 

się systemem "każdy z każdym", następnie rozgrywa się mecze półfinałowe „na krzyż”, 

mecz o 3 miejsce i mecz finałowy. Zespół, który zajął miejsce 3 w grupie, zajmuje miejsce 

5.  
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(W losowaniu rozstawia się szkołę do grupy dwudrużynowej, która w poprzednim roku 

zajęła miejsce pierwsze) 

e. przy 6 zespołach - losowanie dwóch grup, w grupach system "każdy z każdym", 

a następnie po dwie najlepsze drużyny z grup rozgrywają się mecze półfinałowe „na 

krzyż”, mecz o 3 miejsce i mecz finałowy. Zespoły, które zajmą miejsce 3 w grupie, 

zajmuje miejsce 5-6. 

f. przy 7,8 i 9 zespołach 

i. przy jednym boisku - dwa dni –- podział na dwie grupy (gospodarz w jednej grupie do 

uzgodnienia; w drugiej wg kalendarza SSZPB); w grupach rozgrywamy wg punkt 

b, c lub d, a następnie w drugim dniu półfinały „na krzyż”, mecz o 3 miejsce i mecz o 1 

miejsce. Pozostałe zespoły zajmują miejsce 5-9. 

ii. przy dwóch boiskach - jeden dzień – (dla 7 i 8 zespołów) podział na dwie grupy; 

w grupach rozgrywamy przy 3 i 4 zespołach wg punkt b i c, a następnie półfinały „na 

krzyż”, mecz o 3 miejsce i mecz finałowy. Pozostałe zespoły zajmują miejsca 5-8. 

iii.przy dwóch boiskach - dwa dni – (dla 9 zespołów) podział na dwie grupy; w grupach 

4 i 5 zespołów wg punkt c i d, a następnie w drugim dniu półfinały „na krzyż” mecz o 3 

miejsce i mecz o 1 miejsce. Pozostałe zespoły zajmują miejsca 5-9. 

 

III. Współzawodnictwo i klasyfikacja szkół 
 

1) Współzawodnictwo sportowe i klasyfikacja szkół podstawowych powiatu będzińskiego 

prowadzane będzie osobno w kategorii Igrzysk Dzieci (dziewcząt  i chłopców) Igrzysk 

Młodzieży (dziewcząt  i chłopców) od roku szkolnego 2022/23. 

2) Punktowane są tylko miejsca zajęte w zawodach powiatowych.   

3) Współzawodnictwo sportowe szkół będzie prowadzone w następujących 

dyscyplinach sportowych: Igrzyska Dzieci dyscypliny 1-12, Igrzyska Młodzieży 1-12. 

 

Lp. Igrzyska Dzieci Lp. Igrzyska Młodzieży 

1.  Sztafetowe biegi przełajowe 1.   Sztafetowe biegi przełajowe 

2.  Tenis stołowy 2.  Szachy 

3.  Szachy 3.  Badminton 

4.   Badminton 4.  Tenis stołowy 

5.  Koszykówka 5.  Koszykówka 

6.  Piłka siatkowa 6.  Piłka siatkowa 

7.   Piłka ręczna 7.  Piłka ręczna 

8.  Gry i zabawy 8.  Piłka nożna 

9.   Trójbój lekkoatletyczny 9.  Szkolna drużynowa LA 

10.   Czwórbój lekkoatletyczny 10.  Orientacja sportowa 

11.  Orientacja sportowa 11.  Koszykówka 3x3 

12.  Piłka nożna 12.  Siatkówka plażowa 

13.  Koszykówka 3x3 13.  --------- 

 

4) Punktacja współzawodnictwa: 

Punktowane będą miejsca od 1 do 11 wg zasad: 1miejsce – 9 pkt, 2 miejsce – 8 pkt, 

3 miejsce – 7 pkt. itd., 9 miejsce i kolejne – 1 pkt. 

5) Do punktacji współzawodnictwa zarówno w ramach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży 

zaliczonych będzie po 5 najlepszych wyników uzyskanych przez szkołę w zawodach 

w kategorii dziewcząt i chłopców plus najlepszy wynik w szachach lub grach i zabawach. 

6) W przypadku zajęcia przez szkoły miejsc np. 5-6 przyznaje się średnią za 

miejsca 5 i 6. 

7) O kolejności zajętych miejsc decyduje: 
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a. największa sumę punktów. 

b. w przypadku równej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje większa ilość 

pierwszych, drugich, trzecich i kolejnych miejsc 

c. jeżeli punkt 6)b nie rozstrzygnie to przyznaje się miejsca Ex aequo 

8) Najlepsze trzy szkoły w kategorii Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży otrzymają 

pamiątkowe puchary i dyplomy. 

9) Jeżeli nie było rywalizacji w określonej dyscyplinie sportu na poziomie powiatu, 

a szkoła uczestniczyła w zawodach rangi wyższej to otrzymuje 9 punktów. 

 

IV. Postanowienia końcowe. 

 

1) Bieżące informacje na temat rozgrywek powiatowych można uzyskać na stronie 

sszpb.bedzin.pl Termin rozgrywek może ulec zmianie tylko w uzasadnionych przypadkach.  

2) Sporne kwestie na zawodach oraz nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator 

zawodów w porozumieniu z Prezesem Zarządu SSZPB. 

Zarząd SSZPB nie będzie rozpatrywał żadnych protestów po zakończonych zawodach 

sportowych. 

3) Sprawozdanie z zawodów w postaci klasyfikacji szkół oraz zdjęć przesyła organizator 

na e-mail:  szportszkolny.pb@wp.pl w terminie do 2 dni po zawodach. 

4) Podczas zawodów powiatowy dotowanych ze Starostwa Powiatowego organizator 

zobowiązany jest wyeksponowania plakatu z informacją „Projekt dofinasowany przez Powiat 

Będziński ze środków na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej” 

5) Rozpoczęcie zawodów ustala się na godzinę 10.00, w uzasadnionych przyczynach 

godzina może ulec zmianie. 

6) Kontakt w sprawach: 

a. Organizacyjnych i sportowych – Prezes Andrzej Mentel tel. 508 428 935 

b. Finansowych – Skarbnik Michał Jastrząb  tel. 514 199 950  

7) Zgłoszenia szkół do zawodów powiatowym należy dokonać sms na nr tel. 

+48 508 428 935 lub e-mail:  szportszkolny.pb@wp.pl w terminie 5 dni przed zawodami 

Brak zgłoszenia uniemożliwi wzięcia udziału w zawodach !!!  

8) Jeżeli szkoła, która została zgłoszona do rozgrywek zrezygnuje z udziału ma 

obowiązek powiadomienie organizatora zawodów o rezygnacji nie później niż dzień 

przed zawodami, w wyjątkowych wypadkach w dniu zawodów. 

9) Brak przyjazdu drużyny na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów uznaje się 

za rezygnacja z udziału. Tylko w przypadku spóźnienia z przyczyn losowych szkoła może 

być dopuszczona do udziału w zawodach jeżeli powiadomi organizatora zawodów 

o spóźnieniu nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem zawodów.  

10) Jeżeli szkoła, która awansowała do zawodów rangi wyższej nie może uczestniczyć, 

powinna niezwłocznie powiadomić o tym Sekretarza: Mariusz Hajduk tel. 504 332 373, 

a powiat reprezentować będzie kolejna szkoła. 

 

 

Zarząd 
Sport Szkolny Powiatu Będzińskiego 
Czeladź, 24.02.2023 r  
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