
REGULAMIN ROZGRYWEK SPORTOWYCH  

W RAMACH  

I JANOWSKICH IGRZYSK  

W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W JANOWIE LUBELSKIM  

                                                                 I WSTĘP 
 

Organizator: I Janowskich Igrzysk: Parafia pw. Świętej Jadwigi  Królowej oraz Zespół Szkół Technicznych w Janowie 

Lubelskim, ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski 

Koordynatorzy: nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim 

Cele: popularyzacja, rozwijanie i propagowanie sportu, zdrowego stylu bycia oraz zasad fair play wśród  młodzieży. 

Adresaci: Uczniowie klas  trzecich gimnazjów oraz klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej.  

 

 

                                    II UCZESTNICTWO, MIEJSCE I TERMIN  
 

1.W rozgrywkach I Janowskich Igrzysk udział biorą dziewczęta, chłopcy oraz opiekunowie reprezentujący jedną szkołę.  

2. Szczegółowe zasady uczestniczenia w danych konkurencjach określają odrębne załączone regulaminy. 

Zgłoszenie jest dokonywane przez szkoły lub osoby dorosłe (nauczycieli), które będą pełniły rolę opiekuna drużyny. 

3. Miejsce: kompleks boisk – „ORLIK” w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim. 

4. Termin rozgrywania turnieju: 24.09.2018. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozgrywania turnieju lub jego całkowitego odwołania w przypadku 

niekorzystnych warunków pogodowych czy też przeszkód natury techniczno-organizacyjnych.  

6. Młodzież uczestnicząca w turnieju ubezpiecza się we własnym zakresie. 

7. Uczestników obowiązuje strój sportowy. 

 

III  ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU 
1. Udział w turnieju jest bezpłatny. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa – do 22 września 2018r (Tel.15/8724015) 

 

IV ORGANIZACJA  ROZGRYWEK 
 

1. Zgłoszone szkoły gimnazjalne rywalizować będą między sobą w następujących konkurencjach drużynowych: 

- Piłka nożna (drużyna sześcioosobowa, w skład której wchodzi min. jedna dziewczyna) ; 

- Piłka siatkowa; 

- Przeciąganie liny; 

- Unihokej; 

- Badminton; 

- wyciskanie sztangi leżąc. 

2. Każda konkurencja będzie punktowana oddzielnie, poza piłką nożną i piłką siatkową, z których punktacja będzie wspólna, a 

nagrodą główną dla lidera klasyfikacji będzie nagroda rzeczowa.  

 

W dyscyplinach – piłka nożna oraz piłka siatkowa, drużynę musi stanowić minimum 

6zawodników, w tym przynajmniej 1 zawodniczka. 

 

DRUŻYNY SKŁADAJĄCE SIĘ WYŁACZNIE Z SAMYCH ZAWODNIKÓW NIE BĘDĄ 

DOPUSZCZONE DO ROZGRYWEK. 
 

V. BEZPIECZEŃSTWO I SANKCJE 
 

  1.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom turnieju, w trakcie trwania zabrania się: 

a. używania butów piłkarskich z długimi metalowymi korkami oraz kolców; 

b. użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska; 

c. niszczenia urządzeń sportowych i nawierzchni boisk; 

d. wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe; 

e. palenia tytoniu i spożywania alkoholu; 

f. zaśmiecania; 

g. przeszkadzania w grze; 

h. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych; 

 



Wszystkie zespoły są odpowiedzialne za osoby im towarzyszące. W przypadku rażącego zachowania się osób 

towarzyszących, organizator może zdyskwalifikować drużynę z turnieju. 

 

VI  NAGRODY 

1. Dla zwycięskiej drużyny organizatorzy  funduję jest nagrodę rzeczowe:  

I miejsce –  stół do tenisa stołowego, puchar,  

II miejsce –  nagroda rzeczowa , puchar  

III miejsce – nagroda rzeczowa , puchar  

 

 

VII  SZCZEGÓŁOWE REGULAMINY ROZGRYWEK 

 

Dokładny regulamin i zasady rozegrania turniejów zostaną dostosowane do ilości zgłoszonych drużyn. 


