Regulamin
dzielnicowych rozgrywek sportowych w ramach eliminacji
do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży
dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
na rok szkolny 2021/2022
§1
Założenia
1. Regulamin dzielnicowych rozgrywek sportowych w ramach eliminacji do Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży, zwany dalej Regulaminem, określa organizację rozgrywek
sportowych na poziomie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w Dzielnicy
Żoliborz m.st. Warszawy.
2. Regulamin stanowi odniesienie do Regulaminu Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na
rok szkolny 2021/2022 wraz ze zmianami, określającymi rywalizację sportową na
poziomie Dzielnicy Żoliborz. W przypadku sytuacji spornych pomiędzy zapisami
Regulaminu WOM a Regulaminu dzielnicowych rozgrywek sportowych w ramach
eliminacji do WOM, najważniejszą wykładnią jest niniejszy Regulamin i jego zapisy.
§2
Cele
1. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz zasad fair play, a tym samym
przeciwdziałanie zjawiskom zachowań patologicznych.
2. Wyłonienie reprezentanta Dzielnicy Żoliborz do rozgrywek Warszawskiej Olimpiady
Młodzieży.
3. Tworzenie uczniom wszystkich szkół z terenu Dzielnicy Żoliborz warunków do czynnego
uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
§3
Organizacja rozgrywek
1. Rozgrywki będą organizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
prawnymi, określającymi zasady postępowania w czasie epidemii COViD.
2. Organizatorem dzielnicowych rozgrywek sportowych jest Wydział Sportu i Rekreacji dla
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, zwany dalej Organizatorem.
3. Organizator jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących organizacji
rozgrywek na poziomie dzielnicowym.
4. Rozgrywki dzielnicowe będą odbywać się na obiektach sportowych znajdujących się na
terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, z reguły na obiektach placówek szkolnych.
5. Dyrektor placówki szkolnej (obiektu), w której odbywają się rozgrywki, zobowiązany jest
do udostępnienia sprzętu oraz bazy sportowej niezbędnych do przeprowadzenia
rozgrywek wraz z zapleczem szatniowym dla zawodników, opiekunów, sędziów
i Organizatora na czas trwania rozgrywek sportowych.
6. Organizator rozgrywek jest odpowiedzialny za:
a. przygotowanie miejsca zawodów zgodnie z przepisami rozgrywek,
b. prowadzenie Biura Zawodów imprezy, protokołowanie wyników meczów,
rozstrzyganie sporów i protestów,
c. prawidłowy przebieg zawodów,
d. zapewnienie opieki medycznej podczas zawodów,
e. dbałość o porządek i bezpieczeństwo podczas zawodów.
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§4
Zasady uczestnictwa
1. Uczestnictwo dzieci i młodzieży w rozgrywkach sportowych jest dobrowolne.
2. We współzawodnictwie sportowym na równych prawach mogą brać udział szkoły
publiczne i niepubliczne z terenu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
3. W rozgrywkach może brać udział reprezentacja szkoły w składzie osobowym
odpowiadającym ilości zawodników, określonej przepisami Regulaminu Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży na rok szkolny 2021/2022 dla danej dyscypliny sportu.
4. Rywalizacja odbywa się w następujących kategoriach wiekowych:
a. olimpiada dzieci – rocznik 2009 i młodsi (VI klasa SP i młodsi),
b. olimpiada młodzieży – rocznik 2007-2008 (VII-VIII klasy SP),
c. licealiada – rocznik 2002 i młodsi (uczniowie dziennych szkół ponadpodstawowych).
5. We wszystkich kategoriach wiekowych zespoły składają się z uczniów jednej szkoły
(dopuszcza się udział Zespołu Szkół w kategorii szkół ponadpodstawowych) z wyjątkiem
indywidualnych biegów przełajowych i lekkiej atletyki.
6. Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie aktualnie uczęszczający do danej szkoły,
zgodnie z kategorią wiekową rozgrywek sportowych (dotyczy szkół podstawowych).
7. Na początku każdego roku szkolnego, do dnia 15 września, dyrektorzy szkół składają do
Organizatora pisemną deklarację udziału szkoły w poszczególnych rozgrywkach
sportowych na poziomie dzielnicowym (załącznik nr 1 a, b, c do Regulaminu).
8. Opiekun drużyny ma obowiązek dostarczyć pisemne zgłoszenie drużyny, podpisane przez
dyrektora szkoły, w dniu zawodów bezpośrednio do Organizatora (załącznik nr 2 do
Regulaminu).
9. Nieobecność opiekuna zespołu skutkuje niedopuszczeniem zawodników do udziału
w rozgrywkach.
10. Organizator rozgrywek oraz sędziowie zawodów mają prawo sprawdzić tożsamość
opiekuna zespołu (na podstawie dokumentu tożsamości) oraz zawodników
(na podstawie legitymacji szkolnych).
11. W grach zespołowych drużyny powinny być ubrane w jednolite kolorystycznie stroje
z widocznym numerem zawodnika.
§5
Prawa i obowiązki uczestników
1. Zawodnicy – uczniowie:
a. mają prawo do udziału w rywalizacji zgodnie z przyjętymi zasadami i przepisami,
b. mają prawo do korzystania z obiektów i urządzeń sportowych podczas zawodów
wyłącznie pod opieką i nadzorem opiekuna grupy,
c. mają obowiązek znać Regulamin rozgrywek oraz regulaminy korzystania z obiektów
i urządzeń sportowych udostępnianych na zawody sportowe.
2. Opiekunowie drużyn:
a. mają prawo do wnoszenia protestów do Organizatora, zgodnie z zasadami
określonymi w § 7 Regulaminu,
b. mają obowiązek dostarczenia listy zgłoszeniowej zawodników swojej szkoły do
Organizatora w dniu zawodów, przed ich rozpoczęciem,
c. mają obowiązek sprawdzenia tożsamości zawodników swojej drużyny,
d. opiekunowie drużyn ze szkół ponadpodstawowych mają obowiązek każdorazowo
przed rozpoczęciem zawodów sprawdzić status klubowy zawodników swojej
drużyny, gdyż zgodnie z pkt. 4 ppkt. 10 Regulaminu Warszawskiej Olimpiady
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Młodzieży na rok szkolny 2021/2022, czynni zawodnicy klubowi nie mają prawa
brać udziału w zawodach pod karą dyskwalifikacji drużyny z rozgrywek,
e. mają obowiązek opieki nad zawodnikami swojej drużyny od początku do końca
trwania zawodów oraz reagowania na niewłaściwe zachowania uczniów,
w szczególności objawy agresji i chuligaństwa.
3. W przypadku wybitnie niesportowego zachowania, Organizator ma prawo wykluczyć
z rozgrywek zawodnika, zawodników lub w szczególnej sytuacji nawet całą drużynę.
Decyzje Organizatora o wykluczeniu zawodników z rozgrywek są ostateczne.
§6
Przepisy rozgrywek
1. Dzielnicowe rozgrywki sportowe w ramach eliminacji do WOM rozgrywane są zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami zawodów dla poszczególnych dyscyplin,
określonymi w Regulaminie Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na rok szkolny
2021/2022.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przepisach rozgrywek na
poziomie dzielnicowym.
3. Przepisy rozgrywek dzielnicowych mogą zostać zmienione w celu dostosowania
zawodów do miejsca rozgrywek lub innych czynników. Zapis ten dotyczy w
szczególności czasu gry i wielkości pola gry. Decyzje Organizatora o zmianie przepisów
rozgrywek na potrzeby eliminacji dzielnicowych są ostateczne.
4. W rozgrywkach gier zespołowych w kategorii szkół ponadpodstawowych wpisanie na
listę startową czynnego zawodnika klubowego skutkuje dyskwalifikacją zawodnika oraz
otrzymaniem walkowera na korzyść drużyny rywali. Walkower przyznawany jest we
wszystkich meczach, w których imię i nazwisko zawodnika widniało na liście startowej
drużyny, również wówczas, gdy zawodnik nie wystąpił w danym meczu. W przypadku,
gdy taka drużyna ma jeszcze do rozegrania inne mecze, opiekun ma obowiązek wykreślić
imię i nazwisko zdyskwalifikowanego zawodnika z listy startowej zespołu i drużyna
może rozegrać pozostałe mecze, zachowując prawo awansu. Nie ma możliwości
powołania kolejnych zawodników w miejsce zdyskwalifikowanych. Przepis ten
obowiązuje wyłącznie w rozgrywkach etapu dzielnicowego.
5. W rozgrywkach prowadzonych systemem grupowym drużyny będą rozstawione według
wyników uzyskanych w poprzednim roku szkolnym w danej dyscyplinie. W przypadku
rozgrywek prowadzonych w kilku grupach rozstawienie będzie następujące (w nawiasie
miejsce zajęte w poprzednim roku):
a. w dwóch grupach – gr. I (1, 3, 5, 7), gr. II (2, 4, 6, 8),
b. w trzech grupach – gr. I (1, 4, 7) gr. II (2, 5, 8), gr. III (3, 6, 9),
c. w czterech grupach – gr. I (1, 5, 9) gr. II (2, 6, 10) gr. III (3, 7, 11) gr. IV (4, 8, 12).
6. Drużyny, które w poprzednim roku szkolnym nie startowały w danej dyscyplinie, mają
najniższy ranking w rozstawieniu – traktowane są jako najsłabsze zespoły.
§7
Protesty i odwołania
1. Opiekun każdej drużyny ma prawo do złożenia protestu do Organizatora w sprawach
formalnych dotyczących rozgrywek.
2. Protest może zostać złożony jedynie w formie pisemnej i w czasie nie późniejszym niż
w kolejnym dniu roboczym (poniedziałek-piątek) następującym po zakończeniu
zawodów.
3. Protestom nie podlegają:
a. sędziowanie rozgrywek – decyzje sędziowskie są ostateczne i nie będą zmieniane,
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b. zmiana przez Organizatora przepisów Regulaminu WOM na rok szkolny 2021/2022
na potrzeby rozgrywek dzielnicowych,
c. decyzje Organizatora o wykluczeniu z rozgrywek zawodników za wybitnie
niesportowe zachowanie.
4. Wniesione protesty są rozpatrywane przez Organizatora bez zbędnej zwłoki, a wydana
decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§8
Wykaz dyscyplin
1. Organizator jest zobowiązany wyłonić przedstawiciela Dzielnicy Żoliborz w każdej
dyscyplinie sportowej do udziału w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży.
2. Eliminacje dzielnicowe odbędą się w przypadku zgłoszenia się do zawodów minimum
dwóch szkół. W przypadku, gdy do zawodów zgłosi się tylko jedna szkoła, automatycznie
zostaje ona przedstawicielem Dzielnicy Żoliborz w rozgrywkach Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży na etapie międzydzielnicowym.
3. Rozgrywki sportowe będą prowadzone we wszystkich dyscyplinach sportu, określonych
w Regulaminie WOM na rok szkolny 2021/2022, ze zmianami wprowadzonymi przez
Organizatora w rozgrywkach na poziomie dzielnicowym.
4. Wykaz dyscyplin dzielnicowych rozgrywek sportowych w ramach eliminacji do WOM:
a.
Kategoria dzieci – rocznik 2009 i młodsi (szkoły podstawowe):
− indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców (punktacja dla szkoły będzie
przyznawana na podstawie sumy małych punktów, zdobytych przez reprezentantów,
zgodnie z punktacją za zajęte miejsca: 1-25 pkt., 2-22 pkt., 3-20 pkt., 4-18 pkt., 5-17
pkt., 6-16 pkt., 7-15 pkt., 8-14 pkt., 9-13 pkt., 10-12 pkt., 11-11 pkt., 12-10 pkt., 13-9
pkt., 14-8 pkt., 15-7 pkt., 16-6 pkt., 17-5 pkt., 18-4 pkt., 19-3 pkt., 20-2 pkt., 21 i każde
dalsze miejsce-1 pkt.),
− sztafetowe biegi przełajowe (do punktacji dzielnicowej: klasyfikacje drużynowe –
7 najlepszych czasów zawodniczek/ków),
− czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców,
− pływanie dziewcząt i chłopców (do punktacji dzielnicowej: klasyfikacje drużynowe),
− gimnastyka dziewcząt i chłopców,
− tenis stołowy dziewcząt i chłopców,
− unihokej dziewcząt i chłopców,
− sporty zimowe (błękitna sztafeta i złoty krążek),
− koszykówka dziewcząt i chłopców,
− piłka nożna dziewcząt i chłopców,
− piłka ręczna dziewcząt i chłopców,
− piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,
− dwa ognie usportowione dziewcząt i chłopców,
− badminton dziewcząt i chłopców,
− szachy (zespół mieszany).
b.
Kategoria młodzieży – rocznik 2007-2008 (szkoły podstawowe):
− indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców (punktacja dla szkoły będzie
przyznawana zgodnie z ww. opisem określonym w § 8 ust. 4 pkt. a),
− sztafetowe biegi przełajowe (do punktacji dzielnicowej: klasyfikacje drużynowe –
7 najlepszych czasów zawodniczek/ków),
− lekkoatletyka dziewcząt i chłopców,
− pływanie dziewcząt i chłopców (do punktacji dzielnicowej: klasyfikacje drużynowe),
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

unihokej dziewcząt i chłopców,
tenis stołowy dziewcząt i chłopców,
koszykówka dziewcząt i chłopców,
piłka nożna dziewcząt i chłopców,
piłka ręczna dziewcząt i chłopców,
piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,
badminton dziewcząt i chłopców,
ringo (zespół mieszany),
szachy (zespół mieszany).

c.
Kategoria licealiada – rocznik 2002 i młodsi (dzienne szkoły ponadpodstawowe):
− indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców (punktacja dla szkoły będzie
przyznawana zgodnie z ww. opisem określonym w § 8 ust. 4 pkt. a),
− sztafetowe biegi przełajowe (do punktacji dzielnicowej: klasyfikacje drużynowe –
7 najlepszych czasów zawodniczek/ków),
− koszykówka dziewcząt i chłopców,
− piłka nożna dziewcząt i chłopców,
− piłka ręczna dziewcząt i chłopców,
− piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,
− badminton dziewcząt i chłopców.
§9
Klasyfikacja dzielnicowa
1. Na poziomie rozgrywek dzielnicowych Organizator prowadzi klasyfikację dla szkół
z terenu Dzielnicy Żoliborz we wszystkich trzech kategoriach wiekowych:
a. olimpiada dzieci,
b. olimpiada młodzieży,
c. licealiada.
2. Klasyfikacja ma na celu wyłonienie i uhonorowanie najlepszych szkół w Dzielnicy
Żoliborz. Na potrzeby klasyfikacji prowadzona jest punktacja za miejsca zajęte
w zawodach dzielnicowych.
3. Punktacja klasyfikacji dzielnicowej szkół obejmuje wyłącznie punkty zdobyte
w rozgrywkach dzielnicowych. Punktacja dzielnicowa nie obejmuje punktów zdobytych
na szczeblu międzydzielnicowym i wyższych.
4. Na punktację szkoły składa się łączna liczba punktów zdobyta przez drużyny dziewcząt,
chłopców i mieszanych we wszystkich dyscyplinach sportu, które obejmuje wykaz
dyscyplin niniejszego Regulaminu, w ciągu jednego roku szkolnego.
5. Punktacja dla drużyny za pojedyncze rozgrywki sportowe dziewcząt, chłopców lub
zespołów mieszanych, przedstawia się następująco (niezależnie od ilości drużyn
biorących udział w zawodach):
• 5 pkt. – I miejsce,
• 4 pkt. – II miejsce,
• 3 pkt. – III miejsce,
• 2 pkt. – IV miejsce,
• 1 pkt. – V i każde dalsze miejsce, za udział w zawodach,
• 0 pkt. – brak udziału w zawodach zgłoszony Organizatorowi na piśmie na minimum
3 dni robocze (poniedziałek-piątek) przed zawodami lub zgłoszony w deklaracji
udziału szkoły podpisanej przez dyrektora (załącznik nr 1 a, b, c do Regulaminu).
• -2 pkt. – nieusprawiedliwiona nieobecność drużyny na zawodach (niezgłoszona
Organizatorowi lub zgłoszona w terminie krótszym niż na 3 dni przed zawodami).
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6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może uznać pisemne zgłoszenie
braku udziału w zawodach przez szkołę na 1 dzień przed rozgrywkami i nie przydzielać
szkole ujemnych punktów. Decyzja Organizatora w tej sprawie jest suwerenna i nie
podlega protestom.
7. W przypadku zgłoszenia się do rozgrywek dzielnicowych tylko jednej szkoły, która
zgodnie z § 8 pkt. 2 niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie przedstawicielem
Dzielnicy Żoliborz w rozgrywkach WOM, drużyna ta również otrzymuje 5 punktów do
klasyfikacji dzielnicowej za zwycięstwo w eliminacjach żoliborskich.
8. Mistrz Dzielnicy Żoliborz, który nie stawi się na zawodach międzydzielnicowych WOM
lub wycofa się z tych zawodów w trakcie ich trwania, otrzymuje karę ujemną w punktacji
dzielnicowej: -5 punktów. W przypadku braku możliwości wystartowania w rozgrywkach
WOM, mistrz dzielnicy jest zobowiązany poinformować o tym Organizatora rozgrywek
dzielnicowych w terminie nie krótszym niż na 3 dni robocze (poniedziałek-piątek) przed
rozgrywkami.
9. Po zakończonych rozgrywkach eliminacji dzielnicowych we wszystkich dyscyplinach
i kategoriach w danym roku szkolnym, Organizator uhonoruje najlepsze szkoły zgodnie
z klasyfikacją dzielnicową.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Zaleca się, aby w trakcie roku szkolnego w zawodach brała udział jak największa liczba
dzieci i młodzieży, promując tym samym aktywność ruchową wśród społeczeństwa.
2. Organizator ma prawo do dokonania zmian oraz ostatecznej interpretacji niniejszego
Regulaminu.
3. Regulamin obowiązuje od rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.

Naczelnik
Wydziału Sportu i Rekreacji
dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Koordynator dzielnicowy WOM:
Tomasz Luks
e-mail: tluks@um.warszawa.pl
tel. 22 443 90 13
Dane organizatora:
Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz
ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
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Załącznik nr 1a do Regulaminu
Deklaracja dyrektora szkoły – udział w eliminacjach dzielnicowych
OLIMPIADA DZIECI w roku szkolnym 2021/2022

NAZWA SZKOŁY:
Dziewczęta

Chłopcy

Indywidualne biegi przełajowe

TAK / NIE

TAK / NIE

Sztafetowe biegi przełajowe

TAK / NIE

TAK / NIE

Czwórbój lekkoatletyczny

TAK / NIE

TAK / NIE

Pływanie

TAK / NIE

TAK / NIE

Gimnastyka

TAK / NIE

TAK / NIE

Tenis stołowy

TAK / NIE

TAK / NIE

Unihokej

TAK / NIE

TAK / NIE

Sporty zimowe
(błękitna sztafeta, złoty krążek)

TAK / NIE

TAK / NIE

Koszykówka

TAK / NIE

TAK / NIE

Piłka nożna

TAK / NIE

TAK / NIE

Piłka ręczna

TAK / NIE

TAK / NIE

Piłka siatkowa

TAK / NIE

TAK / NIE

Dwa ognie usportowione

TAK / NIE

TAK / NIE

Badminton

TAK / NIE

TAK / NIE

Wykaz dyscyplin

Szachy (zespół mieszany)

TAK / NIE

Data zgłoszenia

Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

………………………

……………………………………
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Załącznik nr 1b do Regulaminu
Deklaracja dyrektora szkoły – udział w eliminacjach dzielnicowych
OLIMPIADA MŁODZIEŻY w roku szkolnym 2021/2022

NAZWA SZKOŁY:
Dziewczęta

Chłopcy

Indywidualne biegi przełajowe

TAK / NIE

TAK / NIE

Sztafetowe biegi przełajowe

TAK / NIE

TAK / NIE

Lekkoatletyka

TAK / NIE

TAK / NIE

Pływanie

TAK / NIE

TAK / NIE

Tenis stołowy

TAK / NIE

TAK / NIE

Unihokej

TAK / NIE

TAK / NIE

Koszykówka

TAK / NIE

TAK / NIE

Piłka nożna

TAK / NIE

TAK / NIE

Piłka ręczna

TAK / NIE

TAK / NIE

Piłka siatkowa

TAK / NIE

TAK / NIE

Badminton

TAK / NIE

TAK / NIE

Wykaz dyscyplin

Szachy (zespół mieszany)

TAK / NIE

Ringo (zespół mieszany)

TAK / NIE

Data zgłoszenia

Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

………………………

……………………………………
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Załącznik nr 1c do Regulaminu
Deklaracja dyrektora szkoły – udział w eliminacjach dzielnicowych
LICEALIADA w roku szkolnym 2021/2022

NAZWA SZKOŁY:
Dziewczęta

Chłopcy

Indywidualne biegi przełajowe

TAK / NIE

TAK / NIE

Sztafetowe biegi przełajowe

TAK / NIE

TAK / NIE

Koszykówka

TAK / NIE

TAK / NIE

Piłka nożna

TAK / NIE

TAK / NIE

Piłka ręczna

TAK / NIE

TAK / NIE

Piłka siatkowa

TAK / NIE

TAK / NIE

Badminton

TAK / NIE

TAK / NIE

Wykaz dyscyplin

Data zgłoszenia

Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

………………………

……………………………………
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Załącznik nr 2 do Regulaminu

Lista zgłoszeniowa zawodników
Dzielnicowe rozgrywki sportowe w ramach eliminacji do WOM – Żoliborz
Dyscyplina: ……………………………………………..

NAZWA SZKOŁY:
L.p.

Imię i nazwisko zawodniczki/ka
(k) – kapitan drużyny

Rok urodzenia

Numer na koszulce

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Imię i nazwisko opiekuna drużyny

Data zgłoszenia
………………………

Numer telefonu

Podpis opiekuna

Podpis i pieczęć dyrektora szkoły
……………………………………
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