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Rozpoczynamy nowy rok szkolny  

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2016/2017. Na 

sportowo zainaugurujemy go tradycyjnie podczas 

Indywidualnych Mistrzostw SZS w lekkiej atletyce 28-go września br.  

Jest nam niezmiernie miło, że wojewódzkie współzawodnictwo sportowe w ramach 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady patronatem honorowym objęli:  

 Marszałek Województwa Podkarpackiego – p. Władysław Ortyl  

 Podkarpacki Kurator Oświaty – p. Małgorzata Rauch.  

Ten rok będzie bardzo ważny dla naszego Związku. Czeka nas kilka zmian w systemie 

współzawodnictwa międzyszkolnego. Chcemy dostosować nasze regulaminy do 

przepisów polskich związków sportowych oraz ujednolicić systemy rozgrywek we 

wszystkich województwach.  

Najważniejsze zmiany to:  

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

• wprowadzenie indywidualno – drużynowych biegów przełajowych (w miejsce 

indywidualnych biegów przełajowych);  

• wprowadzenie sztafetowych biegów przełajowych, włącznie do finału krajowego;  

• sztafety pływackie będą w składzie 8-osobowym;  

• zmienione zostają zasady ustalania kolejności drużyn w mini piłce siatkowej;  

• w unihokeju mecze grane będą tercjami;  

• zmiany w przepisach piłki ręcznej (dowolny system ustawienia obrony i zmiany 

zawodników);  

• zawody w piłce nożnej w kategorii dziewcząt i chłopców rozgrywane do powiatu; 

• punktowanie będą zawodnicy startujący indywidualnie w biegach przełajowych, pływaniu 

i 4-boju lekkoatletycznym jeżeli ich zespół nie wszedł do finału wojewódzkiego;  

GIMNAZJADA  

• wprowadzenie indywidualno – drużynowych biegów przełajowych (w miejsce 

indywidualnych biegów przełajowych);  

• wprowadzenie sztafetowych biegów przełajowych, włącznie do finału krajowego;  

• sztafety pływackie będą w składzie 8-osobowym;  
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• w unihokeju mecze grane będą tercjami;  

• zmiany w przepisach piłki ręcznej (dowolny system ustawienia obrony i zmiany 

zawodników);  

• w piłce siatkowej wysokość siatki 224 i 243;  

• zmienione zostają zasady ustalania kolejności drużyn w piłce siatkowej;  

• zawody w piłce nożnej w kategorii dziewcząt i chłopców rozgrywane do powiatu;  

• punktowanie będą zawodnicy startujący indywidualnie w biegach przełajowych i pływaniu 

jeżeli ich zespół nie wszedł do finału wojewódzkiego;  

LICEALIADA  

• wprowadzenie indywidualno – drużynowych biegów przełajowych (w miejsce 

indywidualnych biegów przełajowych);  

• wprowadzenie sztafetowych biegów przełajowych, włącznie do finału krajowego;  

• sztafety pływackie będą w składzie 8-osobowym;  

• w unihokeju mecze grane będą tercjami;  

• zmienione zostają zasady ustalania kolejności drużyn w piłce siatkowej;  

• zmiany w przepisach piłki ręcznej (dowolny system ustawienia obrony i zmiany 

zawodników);  

• zawody w piłce nożnej w kategorii dziewcząt i chłopców rozgrywane do powiatu;  

• punktowanie będą zawodnicy startujący indywidualnie w biegach przełajowych i pływaniu 

jeżeli ich zespół nie wszedł do finału wojewódzkiego  

Mamy nadzieję, że zmiany te przyniosą zwiększenie ilości startującej w naszych 

zawodach młodzieży, zwłaszcza tej, która dotychczas sporadycznie uczestniczyła w 

zawodach Szkolnego Związku Sportowego. Już teraz prosimy nauczycieli i dyrektorów 

szkół o to, żeby ustalając reprezentacje szkoły na poszczególne zawody zadbali o to, żeby 

znalazło się w nich jak najwięcej uczniów, a przede wszystkim, żeby nie byli to zawsze ci 

sami uczniowie.  

Przypominamy też o ważnych zmianach wprowadzonych w ub. latach:  

• Zgłoszenia do zawodów nadal będą następować wyłącznie poprzez ogólnopolski system 

rejestracji szkół: www.srs.szs.pl. System ten będzie jeszcze bardziej rozbudowany i umożliwi 

rejestrację i wydruk zgłoszeń do imprez sportowych. Zgłoszenia do poszczególnych 

dyscyplin sportu przyjmowane będą tylko do 15 września br. System już jest uruchomiony!  



• Przypominamy, że nie będzie wysyłki komunikatów drogą pocztową - będą one dostępne 

tylko na stronie internetowej PW SZS w zakładce ZAPOWIEDZI ZAWODÓW oraz na 

stronie www.srs.szs.pl.  

• Nadal obowiązuje roczna zryczałtowana opłata startowa od szkół w wysokości 50 zł 

(zespoły szkół - 80 zł).  

Na razie „Kalendarze szkolnych imprez sportowych” będą dostępne tylko w formie 

elektronicznej - tutaj  

Kalendarz (w pdf) możemy również pobrać z naszej strony (zakładka KALENDARZ).  

Realizacja pełnego Kalendarza imprez możliwa będzie po zaakceptowaniu i dofinansowaniu 

ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki (na dzień 2 września br. brak takich decyzji). 

Oprócz bogatego kalendarza imprez sportowych, będą realizowane również programy 

aktywizacyjne: „Mały Mistrz”, „Junior Sport”, „Umiem Pływać”. Chcemy także 

czynnie włączyć się w przywracane zajęcia SKS-ów.  

Rok 2016 to także rok kampanii sprawozdawczo – wyborczej. Wybierzemy nowe władze 

Związku – zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i krajowym.  

Na progu nowego roku szkolnego i sportowego życzymy Państwu dużo satysfakcji z 

podejmowanych działań, a wszystkim dzieciom i młodzieży sukcesów w nauce i sporcie.  

 

http://szs.rzeszow.pl/upload/fotki/file/Komunikaty%20organizacyjne%202016-2017/Kalendarz_2016-2017.pdf

