
 

REGULAMIN MIĘDZYPOWIATOWEGO TURNIEJU SPORTOWO - 

PROFILAKTYCZNEGO   

DLA GIMNAZJÓW  „MŁODZI i BEZPIECZNI” 

Rozdział I                                                                                                                                               

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

1. Międzypowiatowy Turniej Sportowo – Profilaktyczny  dla gimnazjum odbywa się w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im Jana Pawła II w Gromniku. 

2. Głównym celem Turnieju jest zachęcenie gimnazjalistów do pogłębienia wiedzy o 

bezpieczeństwie oraz roli profilaktyki zdrowotnej w kształtowaniu  postawy dbałości                             

o kondycję psychofizyczną młodzieży. 

3. Organizatorami Turnieju są ZSOiZ w Gromniku oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie . 

4. W Turnieju mogą wziąć udział reprezentacje gimnazjów  z powiatów: tarnowskiego, 

gorlickiego, nowosądeckiego, brzeskiego, dąbrowskiego i bocheńskiego 

5. Patronat nad  Turniejem objęli: Małopolski Kurator Oświaty, Komendant Wojewódzki 

Policji w Krakowie, Starosta Tarnowski. 
6. Patronat medialny:  radio RDN Małopolska, Tarnowska TV, portal Pogórze24, Extra Galicja, 

Tygodnik Miasto i ludzie, Regionalny portal informacyjny Miasto i Ludzie, Miesięcznik i 

portal regionalny Tarnow.in. 

 

Rozdział II                                                                                                                                                                   

WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU 

§2 

1. Dyrektor szkoły , o której mowa w §1 ust.3 w terminie do 26.02.2016r. przesyła na adres :                 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku,   33-170 

Gromnik , ul Witosa 4 zgłoszenie do udziału w Turnieju.  Zgłoszenie należy przesłać pocztą 

tradycyjną lub faksem na formularzu , którego wzór stanowi  Załącznik nr 1 

2. W Turnieju może wziąć udział maksymalnie  25 reprezentacji  szkół. 

3. W przypadku większej ilości zgłoszeń o przyjęciu do Turnieju  decydować będzie kolejność 

zgłoszeń przyjętych przez Organizatora. 

4. Szkoły zakwalifikowane do Turnieju zostaną poinformowane o szczegółowych terminach jego 

przeprowadzenia do 04.03.2016r. 

5. Dyrektor szkoły zakwalifikowanej do Turnieju  przesyła do dnia  11.03.2016r. imienną listę 

uczestników na formularzu, którego wzór stanowi  Załącznik nr 2 

6. W sytuacjach losowych możliwe jest dokonanie zmiany zawodnika . O zmianie należy 

powiadomić Organizatora nie później niż na odprawie technicznej poprzedzającej rozpoczęcie 

Turnieju. 

 

§3 

 

       1 . W Turnieju udział biorą reprezentacje szkół gimnazjalnych składające się z: 

 Sześciu  zawodników  ( drużyna mieszana zróżnicowana pod względem płci  w proporcjach 

2:4, 3:3 lub 4:2), uczniów klas III gimnazjum 

 Kierownika drużyny (opiekun, wychowawca) wyznaczonego przez  Dyrektora Szkoły 

          §4 



      2 . Zawodnicy zobowiązani są posiadać ze sobą: 

 Niezbędne wyposażenie do pisania testu  ( trwały środek piszący: długopis lub pióro ) 

 Oświadczenie od lekarza lub rodziców o braku przeciwwskazań do wykonywania testu 

sprawności fizycznej ( 3 osoby wyznaczone do testu) 

 Strój sportowy  do testu sprawności fizycznej ( 3 osoby wyznaczone do testu) 

 Legitymację szkolną 

 

Rozdział III 

ZASADY ORGANIZACYJNE TURNIEJU 

§5 

1. W ramach Turnieju rozgrywane są następujące konkurencje: 

1) sprawdzian obejmujący wiedzę z zakresu opisanego w § 8 – za który reprezentacja może 

zdobyć 180 punktów ; 

2) test sprawności fizycznej (tor przeszkód) – za który reprezentacja może zdobyć 150 

punktów; 
3) test umiejętności strzeleckich - za który reprezentacja może zdobyć 150 punktów. 

2. W  sprawdzianie obejmującym wiedzę bierze udział całą reprezentacja, natomiast w 

konkurencjach , o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 – po trzech  przedstawicieli drużyny.  

3. Osoby biorące udział w teście sprawności nie mogą brać udziału w konkurencji strzeleckiej. 

 

                                                                                         §6 

       1.  Pracami komisji sędziowskich kieruje Sędzia Główny Turnieju. 

       2.  Sędzia Główny Turnieju oraz członkowie komisji sędziowskich powoływani są przez 

Dyrektora     

            Szkoły spośród kadry nauczycieli ZSOiZ w Gromniku. 

                                                                                         

 §7 

                                                                      
         1. Zasady organizacyjne i sposób przeprowadzania poszczególnych konkurencji przedstawiane 

są  

              podczas odprawy technicznej.                                                                                              

         2. W odprawie technicznej koniecznie uczestniczą kierownicy reprezentacji.  

         3. Kolejność startu poszczególnych reprezentacji i zawodników określana jest w drodze 

              losowania.  

         4. W razie kontuzji zawodnika w ramach przeprowadzania testu sprawności fizycznej, dalsze 

             jego   uczestnictwo w Turnieju uzależnione jest od zgody służb medycznych. W przypadku 

            braku takiej zgody, zawodnik zostaje wycofany z udziału w tej konkurencji. 

 

 

 

 

 

 



Rozdział IV 

ZASADY ORGANIZACYJNE POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJI 

 

                                                                            §8 

 

 1. Sprawdzian obejmujący ogólną wiedzę, zwany dalej „sprawdzianem”  przeprowadzany jest 

 w formie testu wiedzy rozwiązywanego w czasie 45 minut składającego się z 30 zadań, 

     obejmującego  zagadnienia : 

 Edukacja dla bezpieczeństwa dla gimnazjum 

 Prawo o ruchu drogowym w zakresie zagadnień dla ubiegających się o kartę 

motorowerową 

 Wiedza o społeczeństwie  na poziomie  gimnazjum 

        2.   Każde pytanie sprawdzianu składa się z trzonu i czterech wariantów odpowiedzi, z których  

tylko jedna jest prawidłowa.  

3.   Każdy z uczestników rozwiązuje sprawdzian samodzielnie. 

4. Komisja sędziowska nie przyznaje punktów zawodnikowi za niesamodzielne rozwiązywanie 

sprawdzianu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Sędzia Główny Turnieju na wniosek Sędziego 

konkurencji . 

5. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów ze sprawdzianu przez większą liczbę 

zawodników, uniemożliwiającej wyłonienie trzech pierwszych miejsc, o kolejności decyduje 

dogrywka w postaci dodatkowego sprawdzianu.  

6.   Dodatkowy sprawdzian  zawiera 10 pytań z zakresu wskazanego w ust. 1 

        7.  Wygrywa zawodnik, który zdobędzie największą liczbę punktów. 

        8.  W przypadku kolejnego braku rozstrzygnięcia, o kolejności trzech pierwszych miejsc 

             zadecyduje  wypowiedź ustna na wskazany przez komisję sędziowską temat z zakresu 

             profilaktyki  społecznej. 

         9.  O czasie i miejscu dogrywki decyduje Sędzia konkurencji w porozumieniu z Sędzią 

Głównym 

              Turnieju.  

 

§9 

                                                                                     

            1. Test sprawności fizycznej (tor przeszkód) odbywa się zgodnie  z rozporządzeniem  Ministra 

Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego 

w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby policji  załącznik nr 3.  

 2. Wyniki testu sprawności fizycznej, w tym normy czasowe, przeliczane są na punkty  

               jednakowo, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. 

           3.  Każdy z zawodników pokonuje tor przeszkód jako test sprawności fizycznej oddzielnie. 

           4. Dotknięcie płotka lekkoatletycznego nie skutkuje odjęciem punktów. 

           5. Nie wykonanie prawidłowo rzutu piłką lekarską skutkuje każdorazowo odjęciem 2 punktów. 

           6. Przekroczenie limitu czasu skutkuje odjęciem 1 punktu  za każdą przekroczoną sekundę. 

           7. Nie wykonanie prawidłowo przewrotu w tył lub w przód skutkuje odjęciem 2 punktów.  

           8. Umyślne popełnianie błędu technicznego skutkuje dyskwalifikacją lub nie zaliczeniem testu 

                sprawności fizycznej. 

           9. W przypadku uzyskania z testu sprawności fizycznej jednakowej liczby  punktów przez 

                 większą liczbę zawodników, uniemożliwiającej wyłonienie trzech pierwszych miejsc,  

           o kolejności decyduje najlepszy czas uzyskany przez zawodnika (minuty, sekundy, dziesiąte 

            sekundy, setne sekundy) 

            10. Szczegółowy opis testu sprawności fizycznej wraz z  pokazem zawarty jest na stronie 



                internetowej    szkoły www.zsoiz.gromnik.pl 

 

                                                                        
                                                                        §10 

 

         1. Test umiejętności strzeleckich przeprowadzany jest w formie zadania praktycznego 

             wykonywanego  przez reprezentację składającą się z trzech  zawodników. 

         2.  Wykonanie zadania polega na oddaniu 5 strzałów, przez każdego z zawodników, z karabinka 

             pneumatycznego do tarczy TS-8/88 z odległości 10m, z postawy stojącej w czasie  4 minut.   

             Wzór tarczy stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.  

        3. Organizatorzy Turnieju zapewniają broń i amunicję. 

        4. Bezpośrednio przed rozpoczęciem konkurencji przeprowadzona zostanie dla zawodników 

             rozgrzewka.  

        5. Przestrzeliny punktowe są od 0 do 10. Przestrzelina styczna z linią pola o wyższej wartości jest  

            liczona na korzyść zawodnika. 

        6. Wyniki strzelania są podawane w obecności zawodnika.  

        7. Protesty dotyczące wyników strzelania zgłaszane przez zawodnika ustnie sędziemu  

           oceniającemu rozstrzygane są natychmiast na stanowisku strzeleckim bezpośrednio po 

           strzelaniu. Rozstrzygnięcia sędziów oceniających są ostateczne. 

 

Rozdział V 

ZASADY KLASYFIKACJI UCZESTNIKÓW TURNIEJU 

                                                                                      §11 

1. Suma punktów uzyskanych w poszczególnych konkurencjach stanowi  podstawę klasyfikacji 

generalnej Turnieju 

2. W przypadku  uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyny, 

o kolejności decyduje miejsce zajęte w konkurencji „ Test sprawności fizycznej” 

§12 

1. Reprezentacje , które zajmą trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej  otrzymają 

puchary , medale i nagrody rzeczowe. 

2. Zawodnicy , którzy zajmą trzy pierwsze miejsca indywidualnie w poszczególnych 

konkurencjach , otrzymają  medale i nagrody rzeczowe 

 

 

Rozdział VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§13 

1. Protesty w formie pisemnej, z wyjątkiem protestów o których mowa w  §10  ust. 7, mogą być 

wnoszone przez kierownika drużyny do Sędziego konkurencji lub Sędziego Głównego 

Turnieju w czasie nie dłuższym niż 30 min. od zakończenia danej konkurencji. 

2. Prawo interpretacji  postanowień zawartych w  Regulaminie  i podejmowanie  decyzji 

w sprawach spornych  zastrzega się dla Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku. 

3. Dyrektorzy szkół biorących udział w Turnieju  wyrażają zgodę na  przechowywanie 

i przetwarzanie danych osobowych przez organizatora  oraz publikację zdjęć  i materiałów 

dotyczących przebiegu Turnieju. 

 



 
Załącznik  nr 1 

do Międzypowiatowego Turnieju 

Sportowo-Profilaktycznego 

„MŁODZI I  BEZPIECZNI” 
 

 

 

 

 
………………………………………………………….                                            …………………………………………………… 

                   pieczęć szkoły                                                                                 data 

 

ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU „ MŁODZI I BEZPIECZNI” 

 

 Pełna nazwa szkoły 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Adres szkoły 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu ……………………………………………………..       

Fax……………………………………………………………. 

Adres E-mail szkoły 

………………………………………............................................................................ 

Imię i nazwisko dyrektora 

……………………………………………………………………………………………..…………. 

 

 

 

……………………………………………………….. 

                                                                                 pieczątka i podpis dyrektora szkoły 

 



Załącznik  nr 2 

do Międzypowiatowego Turnieju 

Sportowo-Profilaktycznego 

„MŁODZI I  BEZPIECZNI” 

 

 
 

 

………………………………………………………….                                            …………………………………………………… 

                   pieczęć szkoły                                                                                 data 

 

Zgłoszenie reprezentacji do 

 TURNIEJU „ MŁODZI I BEZPIECZNI” 

 

 Nazwa szkoły  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia 

   

   

   

   

   

   

 

 

Imię i nazwisko opiekuna…………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………….. 

                                                                                 pieczątka i podpis dyrektora szkoły 



Załącznik  nr 4 

do Międzypowiatowego Turnieju 

Sportowo-Profilaktycznego 

„MŁODZI I  BEZPIECZNI” 

 

 

 

Tarcza sportowa do karabinka pneumatycznego 10 m/ekran 155mm x 155mm 

 

 


