REGULAMIN „SPARTAKIADY MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ 2017”
I. CEL
- Popularyzacja kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży wiejskiej.
- Integracja środowiska młodzieży wiejskiej.

II. ORGANIZATOR
- Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w Katowicach.

III. TERMIN I MIEJSCE
- Czerwiec 2017 r.,
Kompleks Sportowy przy Hali sportowej w miejscowości Rędziny w powiecie częstochowskim.

IV. PROGRAM ZAWODÓW
9:00 - 10:00 weryfikacja przybyłych drużyn
10:00 - odprawa sędziów
10:30 - uroczyste rozpoczęcie „Spartakiady Młodzieży Wiejskiej „
12:00 - 12:30 – przerwa na posiłek
11:00-15:00 - przebieg zawodów, rozstrzygnięcie konkurencji sportowych zaplanowanych przez
organizatora
15:00 - 15:30 - przemówienia zaproszonych gości
15:30 - 16:00 - ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie pucharów i medali
16:00 - zakończenie, odjazd zawodników

V. SPOSÓB PRZPROWADZENIA ZAWODÓW
1. W trakcie zawodów zostaną rozegrane następujące konkurencje indywidualne:
a) bieg na 100m
b) skok w dal
c) pchnięcie kulą
2. W trakcie zawodów zostaną rozegrane następujące konkurencje zespołowe:
a) sztafeta czteroosobowa 4x400m (co najmniej 1 kobieta)
b) piłka nożna sześcioosobowa
3. Każda drużyna może składać się maksymalnie z 8 osób w tym koniecznie musi znajdować się co
najmniej 1 kobieta, która będzie brała udział w sztafecie oraz ewentualnie dodatkowo w innych
konkurencjach opisanych powyżej.

4. Każdy zawodnik może maksymalnie startować w 3 konkurencjach.
5. W zawodach może uczestniczyć młodzież w wieku od 15 do 25 lat.
6. Ilość osób w zawodach jest ograniczona – do udziału w zawodach dopuszcza się pierwszych 12
drużyn, w tym nie więcej niż 5 drużyn z obszaru powiatu częstochowskiego.

VI. PUNKTACJA I NAGRODY
1. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w konkurencjach sportowych uczestnicy otrzymują puchary
i medale.
2. Miejsca w poszczególnych konkurencjach sportowych są punktowane następująco:
a) I miejsce - 20 pkt.
b) II miejsce - 16 pkt.
c) III miejsce - 12 pkt.
d) IV miejsce - 10 pkt.
e) V miejsce - 8 pkt.
f) VI miejsce - 6 pkt.
g) VII miejsce - 4 pkt.
h) VIII miejsce - 2 pkt.
i) miejsca XIX – XII: 0 punktów

VII. ZGŁOSZENIA
1.Regulamin spartakiady i druki kart zgłoszeniowych będzie można odebrać w biurze ZP ZMW
w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 73/15 lub będą możliwe do pobrania ze strony internetowej
www.zmwczestochowa.pl
2.Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 31 maja 2017r., na adres ZP ZMW w Częstochowie – ul.
Waszyngtona 73/15 oraz poprzez e-mail : zpzmwcz@poczta.onet.pl
3.Termin zawarty w punkcie 2 jest terminem ostatecznym, zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą
uwzględniane.
4.Młodzież w wieku 15-18 lat musi posiadać pisemną zgodę rodziców/ prawnych opiekunów na
udział w „Spartakiadzie Młodzieży Wiejskiej 2017”.
5.Brak dokładnie wypełnionej karty zgłoszeniowej również dyskwalifikuje drużynę ze startu w
zawodach.

VIII. KOMISJA SĘDZIOWSKA
W skład komisji sędziowskiej wchodzi sędzia główny zawodów oraz sędzia pomocniczy.

IX. KOMISJA WERYFIKACYJNO – ODWOŁAWCZA
1. Sprawy dotyczące zawodów, budzące wątpliwości i nieobjęte niniejszym regulaminem oraz
wszelkie kwestie sporne mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie do zakończenia zawodów.
2. Organem rozpatrującym spory określone w punkcie 1 jest komisja weryfikacyjno- odwoławcza w
skład komisji wchodzą : sędzia główny zawodów oraz przedstawiciel organizatora.
3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zawodów niezwłocznie, a w uzasadnionych przypadkach nie
później niż w terminie 14 dni.

X. ZASADY FINANSOWANIA
1. Udział w zawodach jest bezpłatny.
2. Koszty przejazdów do i z miejsca zawodów pokrywają uczestnicy.
3. Pozostałe koszty organizacyjne, związane z zawodami, pokrywa organizator.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Obowiązkiem uczestników „Spartakiady Młodzieży Wiejskiej 2017” jest posiadanie dokumentów
stwierdzających tożsamość i okazanie ich na żądanie organizatora imprezy.
2. Kierownictwo zawodów zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji całej drużyny oraz unieważnienia
przyznanych miejsc, punktów i nagród w przypadku stwierdzenia niezgodności tożsamości zawodnika
z okazanym przez niego dokumentem.
3. W razie złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo odwołania niektórych
konkurencji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca organizacji Spartakiady.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

XII. UCZESTNIK
1. Każdy z uczestników zgłaszając swój udział w Spartakiadzie indywidualny lub drużynowy, poprzez
zgłoszenie swojego udziału oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na uczestnictwo w tego typu
imprezie sportowej i nie są mu znane jakiekolwiek przeciwwskazania do wzięcia udziału w
którejkolwiek z konkurencji sportowych.
2. Nie będzie dochodzić roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub
szkody i zdarzenia losowego związanych z jego udziałem w „Spartakiadzie Młodzieży Wiejskiej
2017”.

3. Oświadcza również, że zapoznał się regulaminem „Spartakiady Młodzieży Wiejskiej 2017” oraz
obiektów, na których odbywać się będzie wyżej wskazana impreza sportowa i akceptuje wszystkie
postanowienia wyżej wskazanych regulaminów.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki, szkody i zdarzenia losowe,
dotyczące zdrowia i życia uczestników podczas V Wojewódzkiej Spartakiady Młodzieży Wiejskiej.
2. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na zdrowie i życie,
odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub
uczestnictwem w imprezie. Każdy uczestnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach.

Ja ......................................................................................................... oświadczam, że mój obecny stan
zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach sportowych organizowanych przez Zarząd
Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w Katowicach pod nazwą „Spartakiada Młodzieży
Wiejskiej 2017”, że nie posiadam żadnych przeciwskazań do udziału w wyżej wskazanej imprezie
sportowej oraz że startuję w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność mając świadomość
i akceptując, że organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na

zdrowie i życie, nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób i zdarzeń losowych
jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w imprezie.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminów zawodów i obiektów,
na których one się odbędą i w pełni akceptuję zapisy w nich zawarte.

.............................................................
miejscowość, data, czytelny podpis

