REGULAMIN POWIATOWEGO SPORTOWEGO RANKINGU
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH
I PONADGIMNAZJALNYCH.
27 kwietnia 2012 r. podczas posiedzenia Zarządu PSZS w Toruniu uchwalony został
REGULAMIN POWIATOWWEGO SPORTOWEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
RANKINGU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH
I PONADGIMNAZJALNYCH.
Podczas posiedzenia Zarządu PSZS w Toruniu 12 września 2018 r. dokonano zmiany
w "Rankingach". Zarząd PSZS podjął decyzje o dodatkowym „Powiatowym Sportowym
Rankingu Gmin”. Zasady naliczania punktów od roku szkolnego 2018/2019 prezentowane są
poniżej.

I. CELE I ZADANIA
1.

Aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach
sportowych,

stanowiące

kontynuację

celów

i zadań

wychowania fizycznego

i zdrowotnego.
2.

Wyłonienie najlepszych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
w rywalizacji sportowej na szczeblu powiatu.

II. ORGANIZATOR
1.

Organizatorami zawodów w poszczególnych dyscyplinach sportowych jest Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy w Toruniu, Starostwo Powiatowe w Toruniu, szkoły
podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu powiatu toruńskiego.
Organizatorem Powiatowego Rankingu Szkół jest Starostwo Powiatowe w Toruniu
działające w porozumieniu z Powiatowym Szkolnym związkiem sportowym w Toruniu.

III. NAGRODY
1.

Za zwycięstwo w Powiatowym Rankingu Szkół, zajęcie drugiego i trzeciego miejsca
zarówno w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szkoła
otrzymuje nagrodę w postaci sprzętu sportowego.
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IV. ZASADY PUNKTACJI WSPÓLZAWODNICTWA SPORTOWEGO
1.

Sporty zespołowe (duża tabela):
I miejsce – 130 pkt.
II miejsce – 110 pkt.
III miejsce – 90 pkt.
IV miejsce – 70 pkt.
V – VI miejsce – 50 pkt.
VII – VII miejsce – 30 pkt.
IX miejsce – 20 pkt.

2.

Sporty indywidualne (mała tabela):
I miejsce – 13 pkt.
II miejsce – 11 pkt.
III miejsce – 9 pkt.
IV miejsce – 7 pkt.
V miejsce – 6 pkt.
VI miejsce – 5 pkt.
VII miejsce – 4 pkt.
VIII miejsce – 3 pkt.
IX miejsce – 2 pkt.
X miejsce – 1 pkt.

Punktacje ogólna w ramach współzawodnictwa sportowego szkól prowadzi Starostwo
Powiatowe w Toruniu.
Na podstawie małej tabeli sportów indywidualnych, sumując wyniki poszczególnych
reprezentantów szkół, wyłania się pierwsza dziesiątkę klasyfikacji ogólnej (szkoły),
która otrzymuje punkty z dużej tabeli (sporty zespołowe).
Według zasady liczona jest punktacja zdobywana przez reprezentantów szkół we wszystkich
konkurencjach Indywidualnej LA (mała tabela), celem wyłonienia pierwszej dziesiątki
klasyfikacji ogólnej (szkoły) i nalizania punktów z dużej tabeli za całokształt LA.
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Indywidualne Biegi Przełajowe oraz Indywidualny Tenis Stołowy stanowią odrębne
konkurencje (zawody sportowe), gdzie punkty naliczane są według powyższej zasady (mała
-> duża tabela).
Do klasyfikacji generalnej wliczane są tylko punkty z dużej tabeli.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Wszystkie dyscypliny rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskich
Związków Sportowych oraz regulaminami i przepisami gier określonymi
w Kalendarzach Imprez Sportowych dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na
dany rok szkolny.

2.

Aby zespoły mogły być zaliczane do współzawodnictwa sportowego w danej dyscyplinie
musza brać w nich udział co najmniej 3 drużyny.

3.

Decyzją Zarządu PSZS z dnia 12.09.2018 r. wprowadza się dodatkowo Powiatowy
Sportowy Ranking Gmin.

4.

Punkty zdobyte przez Szkoły z danej gminy, będą obrazowały wynik całej gminy.

5.

Sprawy szczegółowe i wszelkie uwagi/protesty/ dotyczące Powiatowego Rankingu Szkół
oraz Powiatowego Sportowego Rankingu Gmin w powiatowym systemie
współzawodnictwa rozstrzyga Starosta Toruński w porozumieniu z zarządem PSZS
w Toruniu.

6.

W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z Powiatowym Koordynatorem
Sportu Szkolnego. Adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100
Toruń, tel.: 56 662-88-47, e-mail: m.kwiatkowski@powiattorunski.pl
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