
REGULAMIN SPARTAKIADY SPORTOWEJ
Z OKAZJI OTWARCIA STADIONU MIEJSKIEGO

W SEROCKU PO MODERNIZACJI

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Spartakiada sportowa ma na celu uświetnienie oficjalnego otwarcia Stadionu Miejskiego
w   Serocku  po  modernizacji  jako  kompleksu  sportowo-rekreacyjnego  położonego  przy
ul. Pułtuskiej 47 w Serocku.  Przedsięwzięcie skierowane jest do wszystkich mieszkańców gminy
i powiatu oraz młodzieży szkolnej, której zostanie przekazany ten nowoczesny obiekt sportowy.
Spartakiada zostanie przeprowadzona przy udziale szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu
Miasta  i  Gminy  Serock  na  zasadach  współzawodnictwa  w  celu  wyłonienia  zwycięzców
w poszczególnych konkurencjach drużynowych oraz indywidualnych.

2. DATA I MIEJSCE

           28 wrzesień 2012 r. (piątek) w godzinach 12.00 – 14.30, Stadion Miejski w Serocku, 
ul. Pułtuska 47.

3. ORGANIZATORZY

• Urząd Miasta i Gminy Serock
• Ośrodek Sportu i Rekreacji Serock

4. PROGRAM ZAWODÓW

• 12.00 – Oficjalne otwarcie Stadionu Miejskiego po modernizacji
• 12.30 - Rozpoczęcie wszystkich konkurencji
• 13.00 – Prezentacja siłowni zewnętrznej oraz pokaz grupy fitness
• 14.15 – Dekoracja zwycięzców

      5. KONKURENCJE SPARTAKIADY

I. turniej piłki no żnej chłopców szkół  podstawowych
II. turniej piłki no żnej chłopców szkół  gimnazjalnych
III.turniej piłki siatkowej dziewcz ąt szkół gimnazjalnych
IV. zawody lekkoatletyczne chłopców i dziewcząt szkół podstawowych i gimnazjalnych

• Bieg na 60m.
• Skok w dal

6. ZASADY TECHNICZNE KONKURENCJI

I. turniej piłki no żnej chłopców szkół  podstawowych
• zespoły 7-osobowe  plus 3 zawodników rezerwowych
• boisko sztuczne (płyta boczna)
• system rozgrywek : „pucharowy”, poprzedzony losowaniem par eliminacyjnych 
• zwycięzcy zagrają o I miejsce
• przegrani zagrają o III miejsce
• czas gry: 2 x 8 minut z przerwą 2 minuty



• przy remisie : rzuty karne do pierwszego błędu
• za niesportowe zachowanie lub szczególny faul na przeciwniku: kary minutowe
• zmiany zawodników rezerwowych - „lotne”
• inne zasady gry – zgodnie z przepisami PZPN

II. turniej piłki no żnej chłopców szkół gimnazjalnych
• zespoły 11-osobowe  plus 5 zawodników rezerwowych
• boisko naturalne (płyta główna)
• system rozgrywek : „każdy z każdym”
• czas gry: 2 x 10 minut z przerwą 5 minut
• przy remisie : rzuty karne do pierwszego błędu
• punktacja: zwycięstwo 2 pkt, porażka 1 pkt
• w przypadku równej ilości punktów decyduje : 

1. korzystniejsza różnica bramek strzelonych do straconych
2. ilość zdobytych bramek
3. dodatkowe rzuty karne do pierwszego błędu

• za niesportowe zachowanie lub szczególny faul na przeciwniku: kary minutowe
• zmiany zawodników rezerwowych - „lotne”
• inne zasady gry – zgodnie z przepisami PZPN

III.turniej piłki siatkowej dziewcz ąt szkół gimnazjalnych
• zespoły 6-osobowe  plus 3 zawodników rezerwowych
• boisko tartanowe
• system rozgrywek : „każdy z każdym”
• punktacja: do dwóch wygranych setów do 15 pkt z zachowaniem 2 pkt przewagi
• punktacja: zwycięstwo 2 pkt, porażka 1 pkt
• w przypadku równej ilości punków decyduje : 

1. korzystniejsza różnica setów zdobytych do straconych
2. ilość zdobytych małych punktów

• za niesportowe zachowanie: kary minutowe
• zmiany zawodników rezerwowych - „lotne”
• inne zasady gry – zgodnie z przepisami PZPS

IV. zawody lekkoatletyczne chłopców i dziewcząt szkół podstawowych i gimnazjalnych

1. Bieg na 60m.
• wszystkie szkoły wyznaczają po dwóch reprezentantów wśród chłopców i dziewcząt
• konkurs odbędzie się na bieżni tartanowej - czterotorowej
• zawodnicy startują z bloków i powinni biec po przydzielonym im torze od startu do mety 
• przekroczenie linii wyznaczonych torów będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika
• zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po drugim falstarcie 
• bieg będzie rozgrywany w seriach na miejsce
• odbędą się dwie serie eliminacyjne z udziałem reprezentanta każdej szkoły 

(w poszczególnym biegu może wziąć udział tylko jeden reprezentant danej szkoły)
• do biegu finałowego awansuje dwóch najlepszych zawodników z każdej serii
• o zdobytym miejscu zdecyduje kolejność na mecie  



2. Skok w dal
• wszystkie szkoły wyznaczają po dwóch reprezentantów wśród chłopców i dziewcząt
• konkurs odbędzie się na skoczni w dal  z tartanowym rozbiegiem
• pomiar skoku odbędzie się od końca belki odbicia do najbliższego śladu po oddanym skoku

przez zawodnika
• po przekroczeniu belki odbicia skok uważa się za spalony i nie podlega pomiarowi
• każdy z zawodników oddaje po dwa skoki eliminacyjne
• najlepszych sześciu zawodników awansuje do finału
• seria finałowa to 1 dodatkowy skok
• o zdobytym miejscu zdecyduje najdłuższy skok w konkursie

       V. ZGŁOSZENIA

           Listy zawodników reprezentujących poszczególne szkoły w konkurencjach spartakiady prosimy
kierować na adres e-mail :  piotr.mulik@osir.serock.pl lub osobiście w sekretariacie OSiR Serock,
ul. Pułtuska 47 do dnia 27 września 2012r. do godziny 12.00 .

      VI. NAGRODY

             W konkurencjach drużynowych przewidziane są puchary oraz dyplomy za miejsca, natomiast
w konkurencjach indywidualnych statuetki za pierwsze miejsce oraz dyplomy za drugie i trzecie
miejsce.

      VII. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE

• organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną
• organizator zapewnia dostęp do szatni i sanitariatów
• organizator zapewnia dystrybutory z wodą źródlaną do picia 
• w sprawach spornych lub nie objętych regulaminem decyzję rozstrzyga 

Dyrektor Spartakiady – Piotr Mulik tel.: 503 507 309 

      Z poważaniem

      

 


