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I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sporządzony na podstawie: Ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. - „O sporcie”, Ustawy z dnia 14 grudnia 2014 -„Prawo
oświatowe”, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. „O ochronie danych
osobowych”, Statutu Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu
Szkolnego, Statutu Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej.
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Przedmiotem regulaminu jest stworzenie jednolitych zasad
współzawodnictwa sportowego Szkół Miasta Gdańska podczas
całorocznej rywalizacji zwanej Gdańską Olimpiadą Młodzieży.
Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć.
Gdańska Olimpiada Młodzieży - całoroczny system
rozgrywek sportowych dla szkół Mieście Gdańsk od eliminacji
szkolnych do finałów Gdańska zwana dalej GOM.
Regulamin – zbiór zasad obowiązujących podczas rozgrywek
GOM.
Organizator - Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
zwany dalej GZSiSS
Koordynator – osoba wyznaczona przez dyrektora GZSiSS do
koordynowania rozgrywek w danej kategorii wiekowej.
Gospodarz – osoba lub podmiot podejmująca się
przeprowadzenia zawodów
System rejestracji szkół - elektroniczny system na stronie:
srs.szs.pl zwany dalej SRS
Regulaminy dyscyplin – regulaminy poszczególnych dyscyplin
sportowych dostosowane do danej kategorii wiekowej
uczestników
Opiekun – osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły do opieki
nad zespołem.
Zespół – reprezentacja uczniów jednej gdańskiej szkoły w danej
dyscyplinie sportowej.
Zgłoszenie do zawodów – wygenerowana z SRS informacja o
zespole chcącym wystartować w wybranej dyscyplinie sportowej.
Organ prowadzący – Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu
Miejskiego w Gdańsku
Zadaniem GOM jest stworzenie całorocznego cyklu rozgrywek
sportowych organizowanych na terenie Miasta Gdańsk dla jak
największej liczby uczniów i wyłonienie w poszczególnych
dyscyplinach sportowych najlepszych zawodników i zespołów.
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GOM
stanowi
część
ogólnokrajowego
współzawodnictwa
sportowego i obejmuje całoroczne rozgrywki od eliminacji
szkolnych do finałów Gdańska.
Nadzór nad GOM sprawuje Organizator.
Rozgrywki w ramach GOM prowadzone są w oparciu o istniejącą
miejską bazę sportową, a w szczególności sale i boiska sportowe
szkół oraz podmiotów współpracujących z organizatorem.
GOM organizowana jest w trzech kategoriach wiekowych:
Gdańskie Igrzyska Dzieci, Gdańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej,
Gdańska Licealiada.
Współzawodnictwo sportowe w ramach GOM przebiegać będzie
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie, a dotyczących
sposobu przeprowadzenia zawodów sportowych, stosuje się
odpowiednio przepisy polskich związków sportowych.
II.
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ORGANIZACJA

System rozgrywek w danej dyscyplinie i zasady awansu do
poszczególnych etapów współzawodnictwa uzależnione są od
ilości i wieku uczestników. Przy większej ilości zespołów
rozgrywki finałowe poprzedzane są eliminacjami.
Każda szkoła chcąca wziąć udział w GOM ma obowiązek w
terminie do 30 września, nie później jednak niż na 7 dni przed
przystąpieniem do pierwszych zawodów zarejestrowania się
poprzez SRS.
Przed rozpoczęciem rozgrywek w danej dyscyplinie należy w
przewidzianym terminie zgłosić zespół szkolny poprzez SRS
(wydruk zgłoszenia). Tylko zgłoszenia na wygenerowanych
drukach SRS będą honorowane przez organizatora. Bez
spełnienia powyższych wymagań zespół nie może być
dopuszczony do rozgrywek.
Przed
rozpoczęciem
rozgrywek
organizator
opracowuje
harmonogram GOM na dany rok szkolny.
Organizator wyznacza koordynatorów odpowiedzialnych za
nadzór i organizację rozgrywek w poszczególnych grupach
wiekowych opisanych w punkcie I.7. regulaminu.
Koordynator przed rozpoczęciem rozgrywek w danej dyscyplinie
powiadamia szkoły o terminie rozpoczęcia i systemie rozgrywek
przez zamieszczenie informacji na stronach www.gokf.gda.pl.
Na wszystkich szkołach uczestniczących w rozgrywkach ciąży
obowiązek zgodnego współdziałania, a w szczególności
podejmowania się roli gospodarza w wybranych dyscyplinach,
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udostępnienia szkolnych obiektów sportowych, pomocy w
organizacji, prowadzeniu oraz sędziowaniu zawodów.
Na poszczególnych szczeblach rozgrywek gospodarzami imprez
są:
a. podczas eliminacji szkoła – (nauczyciel wychowania
fizycznego w danej szkole),
b. podczas finałów szkoła i organizator lub inne podmioty –
(nauczyciel wychowania fizycznego w danej szkole i
koordynator rozgrywek wyznaczony przez organizatora),
Gospodarzami zawodów w poszczególnych dyscyplinach GOM
będą szkoły, które zostały wytypowane przez koordynatorów na
podstawie zgłoszeń do rozgrywek, mające warunki do
przeprowadzenia zawodów w poszczególnych dyscyplinach
sportowych.
Szkoły zainteresowane organizacją rozgrywek na swoim terenie
proszone są o podanie tej informacji w elektronicznym
zgłoszeniu oraz przekazanie jej do koordynatora.
Do obowiązków gospodarza zawodów należy:
a) powiadamianie zainteresowanych szkół o terminie i miejscu
zawodów,
b) powiadomienie
koordynatora
rozgrywek
o
potrzebie
zabezpieczenia
obsady
sędziowskiej,
technicznej
i
medycznej,
c) przygotowanie obiektów sportowych, zapewnienie sprzętu
sportowego, przyrządów pomiarowych, protokołów zawodów
oraz zebranie Zgłoszeń do zawodów,
d) zorganizowanie
oprawy zawodów (zaproszenie VIP-ów i
gości, uroczyste otwarcie i zakończenie imprezy),
e) sporządzenie
protokołu z zawodów i przekazanie ich
niezwłocznie do koordynatorów.
Zawody finałowe odbywać się będą na dostępnych obiektach
sportowych gwarantujących najlepsze warunki startu dla
uczestniczących zespołów i zawodników.
Zespoły szkolne winny występować w jednakowych strojach
reprezentacyjnych.
Nauczyciel - opiekun zespołu ma obowiązek przebywania z
młodzieżą przez cały czas trwania zawodów, a także w trakcie
przerw pomiędzy meczami. Odpowiada on za wszelkie zniszczenia
i uszkodzenia mienia wyrządzone przez uczestników w trakcie
trwania zawodów.
Opiekun zgłaszając uczniów do zwodów ma obowiązek posiadać:
a. zgodę opiekunów prawnych ucznia do udziału w zawodach
sportowych.

G DAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO
80-314 Gdańsk; Al. Grunwaldzka 244, tel./fax 346-03-03
http://www.gokf.gda.pl, E-mail: biuro@ssm.gda.pl;

b. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rejestracji, jak również na
przetwarzanie, publikowanie danych osobowych, zdjęć z
zawodów swojego dziecka (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych).
III.
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UCZESTNICTWO

Udział we współzawodnictwie sportowym w GOM jest dobrowolny.
Zgłoszenie szkoły do rozgrywek jest równoznaczne z przyjęciem do
wiadomości i przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
Do rozgrywek dopuszczeni są uczniowie zakwalifikowani podczas
badań profilaktycznych do zajęć z wychowania fizycznego (bez
ograniczeń, lub z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez
lekarza
podczas
profilaktycznych
badań
lekarskich).
Zakwalifikowanie ucznia do zajęć wychowania fizycznego jest
równoznaczne z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych,
szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym w zakresie
ustalonym przez lekarza kwalifikującego ucznia do odpowiedniej
grupy (Komunikat Zarządu Głównego Szkolnego Związku
Sportowego w sprawie dopuszczenia uczniów do zawodów
szkolnych w załączniku nr 1).
W zawodach prawo startu ma młodzież, ucząca się w szkołach
dziennych bez względu na przynależność klubową
Szczegółowe zasady uczestnictwa w poszczególnych dyscyplinach
sportowych określają regulaminy tych dyscyplin opracowane w
oparciu o aktualne przepisy polskich związków sportowych.
Szkołę, w każdej dyscyplinie może reprezentować tylko jeden
zespół dziewcząt i jeden zespół chłopców.
Szkoła zainteresowana udziałem w danej dyscyplinie sportowej
ma obowiązek przed rozpoczęciem rozgrywek potwierdzić swój
udział w terminie podanym w komunikacie zamieszczonym na
stronach www.gzsiss.pl i www.gokf.gda.pl.
Brak potwierdzenia i rejestracji w SRS wyklucza z rozgrywek
reprezentantów szkoły w rozgrywkach w danej dyscyplinie
sportowej.
We wszystkich dyscyplinach indywidualnych i drużynowych zespół
składa się z uczniów jednej szkoły (bez prawa kooptacji).
Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli
w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego
2021/2022. Przepis ten nie obowiązuje w przypadku zmiany
miejsca zamieszkania przez całą rodzinę.
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Każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną. Brak
legitymacji wyklucza udział ucznia w zawodach.
Przed
każdymi
zawodami
opiekunowie
zespołów
mogą
przeprowadzić weryfikację włącznie ze sprawdzeniem legitymacji
szkolnych. Fakt weryfikacji należy odnotować na odwrocie protokołu
zawodów „weryfikacja bez zastrzeżeń” lub „weryfikacja z
zastrzeżeniem” podając zastrzeżenia. Brak jakiejkolwiek adnotacji
uniemożliwi wniesienie i rozpatrzenie protestów.
Na zgłoszeniach SRS do dyscyplin zespołowych lub w dyscyplinach,
w których wymagane jest oznaczenie zawodników numerami
startowymi, przy nazwisku zawodnika winien być wpisany numer,
który zawodnik będzie miał na koszulce.
Szkoła, która potwierdziła swój udział w rozgrywkach w danej
dyscyplinie sportowej, lecz nie może ich kontynuować ma obowiązek
powiadomić o tym fakcie gospodarza i wysłać odpowiednią
informację do koordynatora rozgrywek. Niedopełnienie powyższego
obowiązku spowoduje wykluczenie szkoły z dalszego uczestnictwa w
tej dyscyplinie sportowej.
Kary za niesportowe zachowanie zawodników (dotyczy jaskrawych
incydentów):
c. Sędzia nakłada karę zgodnie z przepisami danego związku
sportowego,
d. Incydent zostaje opisany w protokole przez sędziego,
e. Organizator zawodów po zasięgnięciu opinii sędziego może
nałożyć karę odsunięcia od zawodów sportowych na okres od 1
do 3 meczów,
f. W przypadku powtórzenia się incydentu u tego samego
zawodnika następuje wykluczenia go do końca rozgrywek w
danym roku szkolnym
Kary za niesportowe zachowanie trenerów. Kara nałożona przez
sędziego zawodów, powoduje przerwanie meczu i walkower dla
drużyny przeciwnej. Incydent zostaje opisany przez sędziego
zawodów w protokole.
IV.

1.

2.

3.

PROGRAM ROZGRYWEK

Oferta GOM ustalana jest na podstawie programu Szkolnego
Związku Sportowego oraz organizatora.
Na podstawie zgłoszeń do poszczególnych dyscyplin sportowych
koordynator przygotowuje system rozgrywek szkolnych dla
poszczególnych dyscyplin sportowych.
Program rozgrywek GOM może zostać rozszerzony o inne
dyscypliny.
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W celu właściwego i sprawnego przeprowadzenia GOM organizator
zastrzega sobie prawo do zmian przepisów dyscyplin sportowych w
celu dostosowania ich do zaistniałych warunków.
Gdańska Olimpiada Młodzieży obejmuje dyscypliny sportowe
zawarte w załączniku nr 2

V.

1.

2.

ZASADY USTALANIA KOLEJNOŚCI W GRACH
ZESPOŁOWYCH

O kolejności zespołów decydują kolejno:
a) większa liczba zdobytych punktów
b) jeżeli dwie drużyny uzyskają tę samą liczbę punktów - wynik
bezpośredniego spotkania
c) gdy 3 zespoły i
więcej uzyskają tą samą ilość punktów o
kolejności decydują kolejno:
i. większa
ilość
punktów
między
zainteresowanymi
drużynami,
ii. lepszy stosunek setów zdobytych do straconych pomiędzy
zainteresowanymi zespołami
iii. lepszy stosunek małych punktów
iv. wynik bezpośredniego spotkania
W zawodach poza konkurencją mogą brać udział zespoły o
niepełnym składzie wymaganym w regulaminie.
VI.

1.

2.

3.

4.

5.

NAGRODY

W dyscyplinach indywidualnych za zajęcie I, II, III, miejsca w
każdej konkurencji zawodnicy otrzymają medale i dyplomy.
W dyscyplinach zespołowych za zajęcie I, II, III, IV miejsca
zespoły otrzymają puchary, zawodnicy
medale, a sześć
najlepszych zespołów otrzymuje dyplomy.
Ilość medali przewidzianych do wręczenia w trakcie dekoracji
odpowiada maksymalnej ilości zawodników uprawnionych do
startu w danej dyscyplinie + 1 (dla opiekuna).
Przez cały okres trwania rozgrywek GOM prowadzona będzie
klasyfikacja
uwzględniająca
zaangażowanie
uczniów
danej.
Obowiązuje jedna klasyfikacja dla wszystkich typów szkół.
Klasyfikacja będzie obliczana według poniższego wzoru:

=

𝑳𝒖
𝑳𝒛

𝒙

𝑺𝒔
𝑰𝒛
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LU – Ilość uczniów danego zespołu szkół na zawodach Gdańskiej
Olimpiady Młodzieży
LZ – Ilość uczniów uczęszczających do danego zespołu szkół
Ss – Suma startów danego zespołu szkół w zawodach
Iz – Ilość zawodów Gdańskiej Olimpiady Młodzieży
6.

Szkole, która w klasyfikacji łącznej uzyska najwyższy wynik
przyznany zostanie tytuł Najbardziej Usportowionej Szkoły w danym
roku szkolnym. Najlepsze szkoły otrzymają certyfikaty na zakup
sprzętu sportowego.
VII.

5.
6.
7.

FINANSOWANIE

Organizator pokrywa koszty obsługi medycznej na wszystkich
etapach rozgrywek
Organizator pokrywa wydatki związane z organizacją zawodów
finałowych (nagrody, obsługa sędziowska i medyczna)
Organizator funduje nagrody klasyfikacji generalnej
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów sportowych na
wszystkich szczeblach rozgrywek. Na wszystkie zawody zamawiana
jest opieka medyczna
Wyłączne prawo interpretacji postanowień regulaminu przysługuje
organizatorowi.
W sprawach spornych i nie ujętych niniejszym regulaminem głos
decydujący przysługuje organizatorowi, który zastrzega sobie
również prawo do zmiany regulaminu oraz programu GOM o ile uzna
to za uzasadnione. Zmian w regulaminie można dokonywać po
zakończeniu rozgrywek w danym roku szkolnym.
Tryb odwoławczy. Odwołania i protesty w sprawie rozgrywek GOM
należy składać w formie pisemnej w terminie 3 dni od ich
zakończenia:
a) do Dyrektora GZSiSS
b) w sprawach spornych do organu prowadzącego właściwego dla
Organizatora
Odwołania wniesione po wyznaczonym terminie lub w formie innej
niż pisemna, nie będą rozpatrywane.
Decyzje organu prowadzącego w rozstrzyganiu sporów dotyczących
współzawodnictwa objętego niniejszym regulaminem są ostateczne.
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Regulamin oraz lista koordynatorów poszczególnych kategorii
rozgrywek
znajdują
się
na
stronie
internetowej
www.gokf.gda.pl i www.gzsiss.pl
Komunikaty sportowe, wyniki i zdjęcia z zawodów będą na stronach
internetowych www.gokf.gda.pl i – www.gzsiss.pl, a także w
siedzibie Organizatora.

