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REGULAMIN
XIV REGIONALNEJ SPARTAKIADY
UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I
MŁODZIEśOWYCH DRUśYN POśARNICZYCH
„SPORT – UŚMIECH – ZABAWA 2009”
CEL
- popularyzacja kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci, młodzieŜy oraz osób
dorosłych
- aktywizacja Uczniowskich Klubów Sportowych i MłodzieŜowych DruŜyn
PoŜarniczych w środowisku działania oraz na terenie gmin i powiatów,
- aktywizacja środowisk gminnych do udziału w róŜnych
współzawodnictwach sportowo – rekreacyjnych,
- włączenie do aktywnej rekreacji wspólnie z dziećmi – nauczycieli
opiekunów i sympatyków UKS, MDP OSP,
- popularyzacja idei olimpijskiej oraz wiedzy o podstawach prawnych
i zasadach funkcjonowania UKS i ZOSP RP

ORGANIZATORZY
- Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu – Biuro Terenowe w
Gnieźnie przy współpracy z:
- Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie
- Polskim Komitetem Olimpijskim w Warszawie
- Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu
- Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP RP w Poznaniu
- Starostwem Powiatowym w Gnieźnie
- Wielkopolskim Zrzeszeniem LZS w Poznaniu
- Urzędem Gminy w Kiszkowie
- Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kiszkowie

TERMIN I MIEJSCE

Finał Regionalny Spartakiady odbędzie się 26 września 2009 roku
(sobota) o godz. 10.15 w hali sportowej w Kiszkowie przy ul. Polnej 33.
Przyjazd druŜyn zakwalifikowanych przez organizatora do finału regionalnego
powinien nastąpić do godz. 9.30.

UCZESTNICTWO
- w finale regionalnym uczestniczą druŜyny zgłoszone przez UKS-y, MDP
OSP, placówki oświatowe i inne stowarzyszenia z terenu województwa
wielkopolskiego
- spartakiady na szczeblu gminy stanowiące eliminacje do imprezy regionalnej
naleŜy przeprowadzić do dnia 20 września br. Pisemny protokół z odbytej
imprezy naleŜy przesłać na adres biura Stowarzyszenia Młodych
Wielkopolan Biuro Terenowe w Gnieźnie, ul. Rzeźnicka 1 62-200 Gniezno
- prawo startu w imprezie mają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów
Uczniowskie Kluby Sportowe i MłodzieŜowe DruŜyny PoŜarnicze oraz
rodzice, nauczyciele bądź opiekunowie, zgodnie z regulaminem konkurencji,
- uczestnik spartakiady jest zobowiązany do posiadania przy sobie legitymacji
szkolnej,
- prawa startu nie mają zawodnicy biorący udział w rozgrywkach okręgowych
związków sportowych posiadających II i wyŜszą klasę sportową
w dyscyplinach objętych programem spartakiady.
W przypadku stwierdzenia faktu udziału zawodników nieuprawnionych – UKS,
MDP, szkoła, stowarzyszenie zostanie pozbawione punktów za dyscyplinę,
w konkurencji, w której wystąpił nieuprawniony zawodnik.

PROGRAM SPARTAKIADY
Spartakiada rozegrana zostanie w następujących dyscyplinach sportowych
i konkurencjach rekreacyjnych.
Konkurencje indywidualne:
1. tenis stołowy
(dziewcząt i chłopców )
2. skakanka
(dziewcząt i chłopców)
zawodnik skacze obunóŜ w ciągu 30 sekund
3. slalom piłkarski
(dziewcząt i chłopców)
4. strzał piłką do mini bramki (dziewcząt i chłopców)
5. rzut piłką do kosza
(dziewcząt i chłopców)
6. rzut lotką do tarczy
(dziewcząt i chłopców)
7. Ŝółwia jazda na rowerze
(dziewcząt i chłopców)

8. przeciąganie liny (4 osobowa reprezentacja dziewczynka, 2 chłopców +
osoba dorosła)
9. Quiz wiedzy o sportowo – poŜarniczy uczestniczy w konkursie 1 osoba.
10.PLAKAT o tematyce „EURO 2012”
druŜyna zobowiązana jest przywieźć ze sobą 1 plakat wyłącznie formatu
A4 Prace muszą być wykonane farbą , kredkami lub ołówkiem. Inne prace nie
będą oceniane. Prace zostaną nagrodzone medalami, natomiast kaŜda druŜyna,
która dostarczy plakat otrzyma 15 pkt. do klasyfikacji generalnej.
U W A G A !!!
Reprezentacja UKS-u, MDP nie moŜe przekraczać 20 zawodników.

PUNKTACJA
Konkurencje indywidualne i druŜynowe
za zajęcie I miejsca – 30 pkt, II – 26 pkt, III – 22 pkt, IV – 18 pkt,
V – 14 pkt, VI – 10 pkt
Za przeprowadzenie eliminacji w szkole lub środowisku potwierdzonych
przez samorząd gminy lub dyrektora szkoły oraz przesłanie i dostarczenie
protokołu – druŜyna otrzymuje do klasyfikacji generalnej dodatkowo
– 20 pkt.

ZASADY FINANSOWANIA
1.Koszty organizacji i przebiegu spartakiad w szkołach podstawowych,
gimnazjach, UKS-ach, MDP ZOSP i gminach ponoszą organizatorzy imprez.
2.Koszty organizacji imprezy regionalnej ponosi Stowarzyszenie Młodych
Wielkopolan
Wpisowe od druŜyny wynosi 50 złotych i wpłacane jest na konto SMW
Nr konta: PKO S.A XX o/Poznań. 0810204027 0000 120202934826
Istnieje takŜe moŜliwość dokonania wpłaty bezpośrednio podczas imprezy
3.Kapitan druŜyny zobowiązany jest w dniu zawodów przedstawić kserokopię
dokonanej wpłaty na powyŜsze konto.

NAGRODY

1. W klasyfikacji generalnej – zespołowej od I do VI miejsca zwycięskie
druŜyny otrzymują pamiątkowe puchary
2. Trzy najwyŜej sklasyfikowane młodzieŜowe druŜyny poŜarnicze
w klasyfikacji generalnej otrzymują pamiątkowe puchary. W konkurencjach
indywidualnych i zespołowej zwycięzcy otrzymują pamiątkowe medale.
3. Przewiduje się moŜliwość przyznania pucharu Ministerstwa Sportu
i Turystyki w Warszawie dla najlepiej prezentującej się druŜyny w czasie
otwarcia spartakiady.

ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia druŜyn do imprezy prosimy przesyłać na adres
STOWARZYSZENIE MŁODYCH WIELKOPOLAN
Biuro Terenowe Gniezno ul. Rzeźnicka 1 62-200 Gniezno
tel/fax 4263329 , 4242353 smw-gniezno@wp.pl

do 21.09.2009 roku
2.Dodatkowo szczegółowych informacji udzielają codziennie w godz. 9.00 –
16.00 Wiceprezes SMW Stanisław Dolaciński tel. kom. 509-194-758 lub
kontakt mail stanisław@dolacinski.pl
3. Kapitan druŜyny zobowiązany jest przesłać na adres organizatora akces
udziału w spartakiadzie z podaniem dokładnego adresu (tel) UKS-u, MDP itd.
oraz swoje imię, nazwisko i moŜliwości kontaktu. Prosimy takŜe o podanie
łącznej ilości osób, które przyjadą na imprezę ze względu na zabezpieczenie
wyŜywienia.
4.Sprawy wynikające z interpretacji regulaminu
lub z przebiegu
poszczególnych konkurencji rozstrzyga sędzia główny imprezy.

SPRAWY RÓśNE
- o uczestnictwie druŜyn w Spartakiadzie decydować będzie kolejność
zgłoszeń,
- szczegółowy sposób przeprowadzenia poszczególnych konkurencji
przedstawiony będzie przez sędziego głównego spartakiady w dniu zawodów
na odprawie technicznej,
- zawodników obowiązuje obowiązkowo obuwie sportowe – miękkie,
- uczestnicy otrzymują posiłek regeneracyjny,
- organizator zapewni opiekę medyczną , obsługę sędziowską i techniczną,
- w uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo
ewentualnych zmian w regulaminie,

- ubezpieczenie uczestników imprezy dokonują we własnym zakresie
druŜyny.

Serdecznie zapraszamy !!!

