Regulamin Ogólny
Krakowskiej Olimpiady Młodzieży - 2017/2018
PROGRAM MIEJSKI REALIZOWANY W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO SYSTEMU
WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY DLA SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH - IGRZYSKA DZIECI, SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH i VII KLASY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ– IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ,
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - LICEALIADA.
I. ORGANIZATOR
1. Krakowska Olimpiada Młodzieży jest całorocznym programem sportowym rozgrywanym
w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
2. Organizatorem i głównym finansującym program pn. „Krakowska Olimpiada Młodzieży" jest
Gmina Miejska Kraków poprzez Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa.
3. Głównym wykonawcą i koordynatorem wyżej wymienionego programu jest Międzyszkolny
Ośrodek Sportowy Kraków Wschód.
4. Bezpośrednimi realizatorami zawodów są organizacje sportowe i osoby specjalizujące się
w organizacji imprez sportowych.
5. Nadzór nad realizacją całości programu prowadzony jest przez Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy Kraków Wschód.
6. W sprawach nieokreślonych niniejszym regulaminem interpretacja programu przysługuje
Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu Kraków Wschód. Ewentualne odwołanie się
od decyzji MOS Kraków Wschód należy wnosić, w terminie 14 dni, do Wydziału Sportu
Urzędu Miasta Krakowa.
II. UCZESTNICY
1. Uczestnikami programu mogą być uczniowie szkół publicznych, społecznych, prywatnych
i innych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków według następujących zasad:
 Igrzyska Dzieci – rocznik 2005 i młodsi,
 Igrzyska Młodzieży Szkolnej – rocznik 2002-2004,
 Licealiada – rocznik 1998 i młodsi,
2. W poszczególnych dyscyplinach sportowych udział biorą uczniowie danej szkoły (bez prawa
kooptacji) według roczników, a nie klas.
3. W zawodach sportowych we wszystkich grupach wiekowych prawo startu ma młodzież
ucząca się w szkołach dziennych bez względu na przynależność klubową. Nie mają prawa
startu słuchacze szkół.
4. Młodzież ma prawo startu w zawodach w tylko jednej kategorii wiekowej.
III. ZGŁOSZENIA
1. UWAGA - szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą, bezwzględnie, zarejestrować
się w systemie rejestracji szkół www.srs.szs.pl. Do każdych zawodów wojewódzkich
szkoły rejestrują się zgodnie z kalendarzem MSZS poprzez w/w system. Szkoły, które się
nie zarejestrują nie będą mogły wystartować w finałach wojewódzkich.

2. Wszystkie zainteresowane szkoły z Gminy Miejskiej Kraków przesyłają Zgłoszenia Wstępne
do zawodów sportowych wybranych z listy wszystkich imprez Krakowskiej Olimpiady
Młodzieży, zaplanowanych na rok szkolny 2017/18 w terminie określonym przez wykonawcę.
3. Zgłoszenia Wstępne do zawodów należy przesyłać tylko drogą elektroniczną na adres:
biuro@kom.krakow.pl na specjalnie przygotowanym druku – Karta Zgłoszenia.
4. Przed każdymi zawodami zgłoszona do nich szkoła każdorazowo musi potwierdzić w nich
udział w sposób, na adres i w terminie określonym przez koordynatora.
5. Szkoła, która zgłosiła się do danej dyscypliny, w przypadku wycofania się z udziału,
zobowiązana jest powiadomić Koordynatora KOM o swej rezygnacji najpóźniej 2 dni
przed terminem zawodów.
6. Informacje o rozgrywanych zawodach dostępne są trzytorowo:
 Na stronie www.kom.krakow.pl
 Poprzez wysłanie wiadomości e-mail do szkół i nauczycieli, podanych do koordynatora
KOM w Zgłoszeniu Wstępnym
 W biurze zawodów: Centrum Rozwoju COM COM ZONE ul. Ptaszyckiego 6, pokój C09.
7. Przed każdymi zawodami uczestnicząca w nich szkoła musi przedstawić organizatorowi
czytelnie wypełnioną Listę Uczestników z nazwiskami uczniów reprezentujących daną szkołę
oraz nazwiskiem i telefonem nauczyciela – opiekuna, podbitą pieczęcią szkoły i imienną
pieczątką dyrektora szkoły.
8. Do zawodów sportowych dopuszczeni są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich,
posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania
fizycznego i wymienieni na zgłoszeniach szkoły (Lista Uczestników).
9. Każdy uczestnik zawodów musi posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną.
10. W razie braku wymaganej ilości zgłoszeń (minimum 3 szkoły w poszczególnych
dyscyplinach) zawody nie będą rozgrywane, chyba że koordynator programu określi inaczej.
11. Każda szkoła ma obowiązek powiadomić koordynatora KOM o uczestnictwie oraz nie
uczestniczeniu w zawodach wojewódzkich drogą mailową - biuro@kom.krakow.pl najpóźniej
3 dni przed planowanym terminem zawodów.
12. Odbiór numeru startowego na zawodach wojewódzkich możliwy jest wyłącznie przez
przedstawiciela KOM.
13. Wyjazd na zawody wojewódzkie transportem zorganizowanym przez KOM jest dostępny dla
wszystkich zakwalifikowanych - możliwy jest dojazd własny po powiadomieniu o tym drogą
mailową koordynatora KOM- biuro@kom.krakow.pl
IV. NAGRODY
Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe w ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży ufunduje
koordynator programu w kategorii:
1. Gry zespołowe i współzawodnictwo drużynowe:
 dyplomy za miejsca I – IV,
 trofea za miejsca I – III,
 medale za miejsca I – III.
2. Sporty indywidualne:
 medale lub statuetki za miejsca I – III.
 dyplomy za miejsca I – VI.
V. KARY
1. W przypadku nie stawienia się drużyny na zawody w terminie ustalonym przez koordynatora
(brak zawiadomienia o nie przyjściu na zawody), szkoła przegrywa mecz walkowerem
i otrzymuje 12 punktów karnych do współzawodnictwa za daną dyscyplinę.
2. Brak Listy Uczestników będzie skutkował niedopuszczeniem i wykreśleniem
zespołu/reprezentacji szkoły z zawodów w danym terminie. Inne listy wydrukowane
z m.in. Librusa NIE BĘDĄ akceptowane.

3. Niesportowe zachowanie uczestników zawodów, opiekunów i osób towarzyszących ekipom
uczestniczącym w zawodach KOM na wszystkich szczeblach rywalizacji będzie skutkowało
niedopuszczeniem drużyny do dalszej rywalizacji oraz pisemnym powiadomieniem dyrekcji
szkoły o zaistniałej sytuacji.
VI. DYSCYPLINY SYSTEMOWE OBJĘTE WSPÓŁZAWODNICTWEM KRAKOWSKIEJ
OLIMPIADY MŁODZIEŻY
1. Igrzyska Dzieci /ID/ – Indywidualne Biegi Przełajowe D i CH, Sztafetowe Biegi Przełajowe
D i CH, Czwórbój LA D i CH, Mini koszykówka D i CH, Mini piłka siatkowa D i CH, Mini
piłka ręczna D i CH, Mini piłka nożna D i CH, Pływanie indywidualne D i CH, Pływanie
sztafetowe D i CH, Tenis stołowy drużynowy D i CH, Tenis stołowy indywidualny D i CH,
Badminton drużynowy D i CH, Narciarstwo Alpejskie D i CH, Szachy indywidualne D i CH.
2. Igrzyska Młodzieży Szkolnej /IMS/ – Indywidualne Biegi Przełajowe D i CH, Sztafetowe
Biegi Przełajowe D i CH, Koszykówka D i CH, Piłka siatkowa D i CH, Piłka ręczna D i CH,
Piłka nożna D i CH, Drużynowa Liga LA D i CH, Indywidualna Liga LA D i CH, Pływanie
indywidualne D i CH, Pływanie sztafetowe D i CH, Tenis stołowy drużynowy D i CH, Tenis
stołowy indywidualny D i CH, Badminton drużynowy D i CH, Szachy indywidualne D i CH,
Narciarstwo Alpejskie D i CH, Snowboard D i CH, Krakowski Wielobój Siłowy CH.
3. Licealiada/LIC/ – Indywidualne Biegi Przełajowe D i CH, Sztafetowe Biegi Przełajowe
D i CH, Koszykówka D i CH, Piłka siatkowa D i CH, Piłka ręczna D i CH, Pływanie
indywidualne D i CH, Pływanie sztafetowe D i CH, Tenis stołowy drużynowy D i CH,
Badminton drużynowy D i CH, Szachy indywidualne D i CH, Narciarstwo Alpejskie D i CH,
Snowboard D i CH, Szkolna liga L.A. D i CH (I i II rzut), Krakowski Wielobój Siłowy CH,
Amatorska Liga Siatkówki SKS D i CH.
UWAGA: Zwycięzcy tych dyscyplin mają zagwarantowany udział w zawodach szczebla
wojewódzkiego, wg regulaminu przyjętego przez MSZS (oprócz Krakowskiego Wieloboju
Siłowego CH i Amatorskiej Ligi SKS ).
VII.
DYSCYPLINY
SYSTEMOWE
NIE
OBJĘTE
WSPÓŁZAWODNICTWEM
KRAKOWSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY, MOŻLIWE DO REALIZACJI PRZEZ
INNEGO REALIZATORA
1. Igrzyska Dzieci: Unihokej D i CH, Grupy taneczne „Cheerleaders” D, Kolarstwo górskie
MTB D i CH; Halowa piłka nożna D i CH
2. Igrzyska Młodzieży Szkolnej: Unihokej D i CH, Grupy taneczne „Cheerleaders” D,
Kolarstwo górskie MTB D i CH, Halowa piłka nożna D i CH ;
3. Licealiada: Grupy taneczne „Cheerleaders” D, Indywidualna Liga LA D i CH, Amatorska
Liga SKS w koszykówce D i CH, Piłka siatkowa plażowa 3 osobowa D i CH,
Kolarstwo górskie MTB D i CH.
UWAGA: W przypadku rozegrania tych dyscyplin zwycięzcy mają zagwarantowany udział
w zawodach szczebla wojewódzkiego, wg regulaminu przyjętego przez MSZS.
VIII. SYSTEMY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
1. Zawody rozgrywane będą systemami określonymi każdorazowo przez realizatora.
2. W dyscyplinach drużynowych zawody prowadzone będą systemem eliminacji i finałów.
3. W konkurencjach indywidualnych klasyfikacja końcowa będzie wyłoniona drogą
bezpośredniej rywalizacji lub eliminacji i finałów.
4. Koordynator programu może zmienić system rywalizacji, eliminacji lub finałów
w dyscyplinach indywidualnych lub drużynowych w zależności od możliwości
organizacyjnych oraz liczby uczestników zgłoszonych do zawodów.
5. Wszystkie dyscypliny KOM odbywają się zgodnie z regulaminami sporządzonymi dla
realizacji tych zawodów, z uwzględnieniem szczegółowych przepisów danej dyscypliny
sportowej.

6. Bezpośredni realizator zadania musi każdorazowo uzgodnić system zawodów z głównym
wykonawcą i koordynatorem Krakowskiej Olimpiady Młodzieży.
IX. SYSTEMY ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH
1. W rywalizacji gier zespołowych szkołę może reprezentować tylko jedna drużyna - Zespoły
Szkół Ponadgimnazjalnych reprezentuje jedna drużyna.
2. Zespoły grają w grupach wg ustalonego przez koordynatora programu systemu dla danej ilości
zespołów.
3. Podział na grupy następuje z zachowaniem rozstawienia zespołów najwyżej sklasyfikowanych
w danej dyscyplinie w roku ubiegłym i losowym uzupełnieniu grup eliminacyjnych.
4. Do półfinału awansują zwycięskie drużyny z eliminacji.
5. W półfinałach uczestniczy, jeżeli jest to możliwe, 8 zespołów, które rywalizują ze sobą
systemem turniejowym.
6. W systemie turniejowym zespoły podzielone zostają wg klucza:
Grupa „A” – zespół z miejsca 1. z poprzedniego roku + trzy zespoły z eliminacji
Grupa „B” – zespół z miejsca 2. z poprzedniego roku + trzy zespoły z eliminacji
W grupach mecze rozgrywane będą systemem „każdy z każdym”. Po dwa najlepsze zespoły
z grup rozegrają finał o miejsca 1 – 4 systemem play off:
1. miejsce gr. A – 2. miejsce gr. B oraz 1. miejsce gr. B – 2. miejsce gr. A.
Przegrani z w/w spotkań rozegrają mecz o 3 miejsce, natomiast zwycięzcy zagrają o 1 miejsce.
Pozostałe zespoły zostaną sklasyfikowane w zależności od zajętego miejsca w grupach
finałowych, i tak: zespoły z trzecich miejsc zajmują w tabeli końcowej miejsca 5-6, zespoły
z czwartych miejsc w tabeli końcowej sklasyfikowane zostaną na miejscach 7-8.
7. Wykonawca może zmienić system rozgrywek w dyscyplinach drużynowych w zależności od
możliwości finansowych, ilości zgłoszonych drużyn lub potrzeb organizacyjnych.
X. SYSTEM ZAWODÓW INDYWIDUALNYCH
Klasyfikacja indywidualna wyłaniana jest wg:
 zajętych miejsc,
 osiągniętych wyników,
 uzyskanych czasów,
 ilości punktów zdobytych wg specjalistycznych tabel punktowych.
XI. ZASADY PUNKTACJI
1. Punkty do rankingu współzawodnictwa przypisywane są szkołom za osiągnięcia lub udział
w dyscyplinach systemowych objętych współzawodnictwem Krakowskiej Olimpiady
Młodzieży i realizowanych przez wybranego realizatora.
2. Na podstawie sumy punktów uzyskanych przez szkoły uczestniczące w poszczególnych
dyscyplinach, tworzony jest ranking współzawodnictwa międzyszkolnego.
3. W przypadku uzyskania przez szkoły w końcowej klasyfikacji takiej samej ilości punktów,
o wyższym miejscu decyduje udział szkoły w większej ilości zawodów w ciągu całego roku
szkolnego.
4. Punkty przyznaje się za miejsca osiągnięte w rywalizacji w poszczególnych dyscyplinach
sportowych.
5. W przypadku organizacji systemu ligowego – szkoły, które uczestniczyły w eliminacjach,
a nie zakwalifikowały się do finału, otrzymują 1 punkt za tzw. udział.
6. Wszystkie uczestniczące szkoły, które zostaną sklasyfikowane, otrzymują odpowiednią ilość
punktów za osiągnięte wyniki. Punktacja:
1. miejsce - 12 pkt; 2. miejsce - 10 pkt; 3. miejsce - 9 pkt; 4. miejsce - 8 pkt;
5. miejsce - 7 pkt; 6. miejsce – 6 pkt; 7. miejsce – 5 pkt; 8. miejsce - 4 pkt. Szkoły, które
w grupie eliminacyjnej zajmą drugie lub trzecie miejsce (pierwsze miejsce w grupie,
które nie uzyskało awansu do półfinałów) otrzymują 2 pkt. Pozostałe szkoły otrzymują
1 pkt za tzw. udział.

7. Jeżeli dwa lub więcej zespołów zajmą miejsce ex aequo, wówczas przyznaje się im
do współzawodnictwa średnią z sumy możliwych do zdobycia punktów (np. 1. miejsce:
12 pkt., 2. miejsce: 10 pkt. czyli 12+10 = 22:2 = 11, tzn. zespoły otrzymują po 11 pkt.).
XII. TWORZENIE PUNKTACJI DRUŻYNOWEJ Z KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ
1. W przypadku zawodów indywidualnych punkty do klasyfikacji drużynowej zdobywa szkoła
po sporządzeniu dodatkowej punktacji zespołowej, będącej sumą punktów zdobytych przez
indywidualnych zawodników.
2. Jeżeli szczegółowy regulamin zawodów nie określa inaczej, dodatkowa punktacja zespołowa
sporządzana jest wg zasady: pierwszy zawodnik - 21 punktów, drugi zawodnik 20 punktów, trzeci zawodnik - 19 punktów, itd., dwudziesty zawodnik otrzymuje
2 punkty, pozostali startujący, bez względu na zajęte miejsce, otrzymują po 1 punkcie.
XIII. PODSUMOWANIE CAŁOROCZNEGO WSPÓŁZAWODNICTWA KOM – RANKING
1. Po zakończeniu zawodów we wszystkich dyscyplinach przewidzianych do realizacji, zostaną
sporządzone trzy rankingi, odpowiednio dla: szkół uczestniczących we współzawodnictwie
w ramach „Igrzysk Dzieci", ,,Igrzysk Młodzieży Szkolnej" oraz „Licealiady", w tym
klasyfikacja Ogólna, Dziewcząt i Chłopców.
2. Sprawozdania z realizacji wszystkich dyscyplin oraz rankingi współzawodnictwa będą
zamieszczane
na
stronie
internetowej
Krakowskiej
Olimpiady
Młodzieży
www.kom.krakow.pl
3. Sześć najlepszych szkół w każdym z rankingów ogólnych, tzn. „Igrzysk Dzieci", „Igrzysk
Młodzieży Szkolnej" oraz „Licealiady" i po cztery najlepsze w każdej kategorii otrzymają
nagrody rzeczowe.
4. Dodatkowo uhonorowane zostaną szkoły za promocję Miasta Krakowa i osiągnięte wyniki
we współzawodnictwie ogólnopolskim.
5. Informacja dotycząca szczegółowych warunków przekazania nagród zostanie podana
zainteresowanym szkołom po ogłoszeniu oficjalnych wyników.
6. Podsumowanie całorocznego współzawodnictwa KOM 2017/18, wraz z rozdaniem nagród
i trofeów sportowych, odbędzie się podczas uroczystej Gali Sportu w czwartym kwartale 2018
roku.
XIV. INFORMACJA
1. Wszystkie informacje, komunikaty i sprawozdania dotyczące organizowanych imprez KOM
2017/18 publikowane będą na stronie internetowej www.kom.krakow.pl oraz wysyłane
pocztą elektroniczną biuro@kom.krakow.pl.
2. Biuro głównego Koordynatora KOM znajduje się w obiekcie sportowym Centrum
Rozwoju Com Com Zone w Krakowie – Nowej Hucie czynne codziennie od poniedziałku
do piątku w godz. 9.00 – 15.00. Adres: ul. Ptaszyckiego 6, pokój C09, 31 – 979 Kraków,
tel/faks: 12 685-58-25.
3. Realizatorzy bezpośredni zawodów mają obowiązek sporządzenia i dostarczenia do
Koordynatora KOM sprawozdania w formie pisemnej i elektronicznej, zawierającego wyniki
zawodów oraz dokumentację fotograficzną. Zawiadomienie powinno być przesłane
bezpośrednio po zakończeniu zawodów.
XV. ZMIANY REGULAMINOWE
Z przyczyn organizacyjnych, finansowych oraz innych, mających wpływ na przebieg i realizację
programu lub dotyczące przeprowadzenia poszczególnych dyscyplin sportowych, realizator
lub koordynator za zgodą organizatora może wprowadzać zmiany do Regulaminu Ogólnego w trakcie
roku szkolnego.

XVI . POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach szczegółowych, dotyczących interpretacji regulaminów i systemu
współzawodnictwa decyduje Komisja wyznaczona przez Dyrekcję Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego Kraków Wschód. Protesty należy składać na piśmie do 2 godzin po
zakończonych zawodach sportowych (poprzez Koordynatora programu). Od decyzji Komisji
przysługuje odwołanie do Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa w terminie do 14 dni.
2. Warunkiem uczestnictwa szkoły w zawodach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży jest
ubezpieczenie nauczycieli/opiekunów i młodzieży biorącej udział w zawodach,
od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) przez macierzystą szkołę, na każdym
etapie prowadzonej, sportowej rywalizacji, poświadczone podpisem dyrektora na Karcie
Zgłoszeniowej dostarczonej w dniu zawodów
3. Uczestnicy (nauczyciele i uczniowie) Krakowskiej Olimpiady Młodzieży mogą być
ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach szkolnej polisy
ubezpieczeniowej (szkolne ubezpieczenie NNW).
4. Wszyscy uczestnicy zawodów sportowych muszą być ubrani w odpowiedni strój
(w grach zespołowych z koszulkami o widocznych numerach) oraz obuwie sportowe.
Realizator imprezy może nie dopuścić drużyny do zawodów z powodu niewłaściwego
stroju.
5. Komunikaty o miejscu oraz terminie finałów wojewódzkich znajdują się na stronie
Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego www.mszs.krakow.pl.
6. Dyrekcje szkół, nauczyciele wychowania fizycznego, opiekunowie zawodników i drużyn,
którzy awansowali do tego szczebla, mają obowiązek bieżącego śledzenia strony
Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego (www.mszs.krakow.pl), który jest
realizatorem zawodów szczebla wojewódzkiego. W przypadku rezygnacji ze startu w finałach
wojewódzkich, zainteresowani mają obowiązek powiadomić o tym fakcie głównego
koordynatora KOM. W miejsce szkoły rezygnującej prawo reprezentowania Krakowa
otrzymuje szkoła sklasyfikowana na kolejnym miejscu.
7. Reprezentacje szkół biorące udział w zawodach muszą być pod opieką wyznaczonego
przez Dyrekcję szkoły nauczyciela lub opiekuna. Wyznaczony opiekun bierze pełną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich uczniów w czasie zawodów oraz w drodze na
zawody i powrotnej, a także za porządek pozostawiony przez swoich uczniów na
obiekcie, jak i w szatniach.
8. Główny koordynator KOM zastrzega sobie prawo do wykonywania w trakcie organizowanych
zawodów, jak i w trakcie ceremonii dekoracji, zdjęć i krótkich reportaży filmowych, które
prezentowane będą następnie na ich stronie KOM www.kom.krakow.pl, funpage’u
www.facebook.com/MOSWschod oraz przekazywane do celów redakcyjnych Wydziałowi
Sportu UM Krakowa i redakcjom krakowskich czasopism. Wszystkie osoby biorące udział
w rywalizacji KOM wyrażają zgodę na publikację zdjęć oraz filmów z ich wizerunkiem na
wszystkich możliwych nośnikach.

