Regulamin IX Miniolimpiady 2015
pod hasłem „Rowerem po zdrowie”.
1. Sytuacje sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów.
2. W każdej konkurencji startuje po 6 zawodników z danej szkoły (1 dziewczynka
i 1 chłopiec z każdego poziomu klas 4, 5, 6 ). Reprezentacja szkoły liczy 6 uczniów.
3. Informacje w sprawie IX Miniolimpiady zostały podane na spotkaniach przez dyrekcję
szkoły SP30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie z dyrektorami zaproszonych
szkół. Dodatkowo szczegóły informacji zostaną podane na odprawie w dniu
27.05.2015 r.(środa) o godz. 9. 30 w pokoju nauczycieli wychowania
fizycznego.
4. Rodzaj konkurencji i regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły
www.sp30.lublin.pl
5. Reprezentacja szkoły zobowiązana jest posiadać jednolite stroje.
6. Proszę wyznaczyć jednego chorążego w drużynie.
7. Do ogólnej punktacji szkoły liczy się suma punktów z poszczególnych konkurencji.
8. W zależności od liczby startujących szkół punktacja przedstawia się następująco:
 ostatnie miejsce w danej konkurencji – 1pkt,
 przedostatnie miejsce w danej konkurencji – 2 pkt,
 i kolejno -3 pkt,
 4 pkt…………itd.
9. Różnica pomiędzy miejscem 1- 2- 3 wynosi odpowiednio po 2 pkt.
10. W przypadku remisu o końcowej klasyfikacji decyduje ilość zdobytych miejsc: I, II, III,
……..itd.
11. Do ogólnej punktacji nie zaliczane są wyniki konkurencji dla gości, dyrektorów,
nauczycieli
12. Dyskwalifikacja drużyny następuje w przypadku:
 Błędnego wykonania ćwiczenia
 Niesportowego zachowania
 Braku 6 zawodników w drużynie (po 1 zawodniku i 1 zawodniczce z każdego
poziomu klas 4, 5, 6).
 Każdy z 6 zawodników reprezentacji danej szkoły obowiązany jest brać udział
w sześciu konkurencjach, nie dozwolone jest wymienianie zawodników
rezerwowych do poszczególnych konkurencji. Można dokonać jednej zmiany
w zawodach za zawodnika kontuzjowanego.
 Dwukrotnego powtórzenia przez zawodnika danej konkurencji („za kogoś”)
 Nieprzestrzegania
regulaminów
obowiązujących
w
poszczególnych
konkurencjach ( szczegóły podane będą na odprawie technicznej
z nauczycielami).
UWAGA!
 IX Miniolimpiada 2015 rozpocznie się o godzinie 10.00
 Startujące drużyny zapraszamy do szatni od godziny 09.15
 Rowery zapewnią organizatorzy.
 Rowery będą rozlosowane na poszczególne tory przed zawodami.
 Tory drużyny zajmują kolejno zgodnie z kolejnością numeru szkoły.
 W razie awarii roweru, zostanie on naprawiony lub wymieniony, a drużyna będzie
miała prawo powtórzyć daną konkurencję.
 Wszystkie konkurencje rozgrywane są na czas.
 Mile widziane, aby drużyny przybyły do nas na rowerach.
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