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DYREKTORZY SZKÓŁ 
NAUCZYCIELE , RODZICE 

OPIEKUNOWIE  SKS 

 
 

 
SZANOWNI  PAŃSTWO ! 

 
  

 
Rozpoczynamy nowy sportowy rok szkolny 2016/2017 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu rozpoczynając pracę   w nowym roku 
szkolnym 2016/2017 przekazuje do szkół niniejsze wydawnictwo, które zawiera 

regulaminy i terminarze imprez wchodzących w skład Miejskiego Kalendarza 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Mamy nadzieję, że przedstawiony kalendarz 

spełni zakładane cele organizacyjno - programowe. Realizacja  zadań jest 
uzależniona od zaangażowania nauczycieli wychowania fizycznego, dyrekcji 

szkół, rodziców i sponsorów. Stroną organizacyjną imprez zajmować się będzie 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Rozgrywki  zawarte w kalendarzu są  częścią 
ogólnopolskiego programu: 

 
 

„SPORT  WSZYSTKICH  DZIECI” 
 

 
Kalendarz oparty jest na regulaminach oraz systemie rozgrywek i 

organizacji imprez  Wojewódzkiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej i  stanowi pierwszy etap tych rozgrywek. 

 Przekazując kalendarz wyrażam przekonanie, że wspólny wysiłek 
przyniesie efekt w postaci podniesienia rangi sportu szkolnego w Opolu. 

 
 

                                                                         Ze  sportowym 

pozdrowieniem 
 

 
D Y R E K T O R 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 
w Opolu 

                                                                   mgr Roman Firlus 
 

 
 
 
 

„MAŁY  SPORT  -  WIELKA   RADOŚĆ” 
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SYSTEM ROZGRYWEK I ORGANIZACJI IMPREZ  
MIEJSKICH IGRZYSK 

MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 
1. CEL: 

 
Celem rozgrywek sportowych w ramach Miejskiego Kalendarza Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej jest upowszechnianie sportu wśród młodzieży szkolnej, 
propagowanie zdrowego stylu życia, oraz wyłonienie szkoły - mistrza Opola   

w  danej dyscyplinie, który będzie reprezentował nasze miasto w zawodach 
wojewódzkich. 

 

2. ETAPY 
 

 Etap szkolny - przeprowadzony jest w poszczególnych szkołach. 
 

 Etap miejski - przeprowadzony według Miejskiego Kalendarza Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej po konsultacjach     z nauczycielami wychowania 

fizycznego i według zgłoszeń uczestnictwa szkół.  
ORGANIZATOR: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy  w Opolu  

WSPÓŁORGANIZATOR – szkoły zgodnie z regulaminami zawodów. 
 

 Etap wojewódzki - przeprowadzony według regulaminów zawartych   
w Wojewódzkim Kalendarzu Igrzysk Młodzieży Szkolnej z udziałem 

drużyn wyłonionych w poszczególnych dyscyplinach na etapie 
miejskim. 

ORGANIZATORZY:  SZS „Opolskie”  

WSPÓŁORGANIZATOR: MOS Opole i szkoły 
 

3. MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY  SPORTOWE 
odbywać się będą w następujących kategoriach: 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – dla uczniów szkół podstawowych : 
koszykówka, halowa piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, 

indywidualne biegi przełajowe, sztafetowe biegi przełajowe, tenis stołowy, 
szachy, trójbój LA, czwórbój LA, ”Mały Olimpijczyk”, indywidualne LA, 

badminton, dwa ognie, pływanie indywidualne i sztafetowe, unihokej, 
gimnastyka.  

GIMNAZJADA – dla uczniów gimnazjów: halowa piłka nożna, 
koszykówka, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka nożna, indywidualne biegi 

przełajowe, sztafetowe biegi przełajowe, pływanie indywidualne  
i sztafetowe, szachy, unihokej, tenis stołowy, badminton, indywidualne LA, 

short- track, siatkówka plażowa.  

LICEALIADA– dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: koszykówka, piłka 
siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, halowa piłka nożna,  siatkówka 

plażowa, indywidualne biegi przełajowe, sztafetowe biegi przełajowe, tenis 
stołowy, szachy, indywidualne LA, pływanie, badminton, piłka nożna 

plażowa. 
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4. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
 ZGŁOSZENIA 

1. Każda szkoła składa  potwierdzoną przez dyrektora szkoły 
pisemną deklarację przystąpienia do międzyszkolnych rozgrywek 

sportowych.  
2. W sprawach szczegółowych dotyczących interpretacji 

regulaminów oraz skarg i protestów rozstrzyga MOS  
 UCZESTNICTWO  I  DOKUMENTACJA 

1. Udział szkół w zawodach sportowych organizowanych przez 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu jest dobrowolny.  

2. W zawodach miejskich biorą udział reprezentacje szkół, uczniowie 
jednej szkoły wyłonieni w eliminacjach szkolnych. 

3. Każdy opiekun zawodników reprezentujących szkołę  

na wszystkich szczeblach rozgrywek musi posiadać (jest to 
warunek dopuszczenia do zawodów): 

a) listę zawodników wygenerowaną z systemu SRS potwierdzoną 
przez dyrektora szkoły 

b) aktualną legitymację szkolną wszystkich zawodników 
c) zgodę rodziców (SRS) 

4. W roku szkolnym 2016/2017 w rozgrywkach biorą udział 
uczniowie urodzeni : 

a) szkoły podstawowe – rocznik 2004 i młodsi 
b) szkoły gimnazjalne – rocznik 2001 i młodsi 

c) szkoły ponadgimnazjalne – rocznik 1997 i młodsi 
5. Uczniowie reprezentujący szkołę muszą obowiązkowo posiadać 

jednolite stroje  sportowe z numerami            i nazwą - 
numerem szkoły. W przypadku niespełnienia powyższego 

wymogu, reprezentacja danej szkoły nie zostanie dopuszczona do 

zawodów międzyszkolnych. 
6. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na publikację nazwisk oraz zdjęć z przeprowadzonych 
zawodów na stronie internetowej Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego  w Opolu i portalach internetowych. 
 OBOWIĄZKI  ORGANIZATORA I WSPÓŁORGANIZATORA 

1. Organizatorem międzyszkolnych zawodów sportowych jest MOS 
w Opolu, który  zobowiązany jest do: 

a) opracowania Miejskiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
b) zapewnienia  obsługi sędziowskiej na poziomie finałów 

c) przekazania informacji do mediów i strony internetowej 
d) przeprowadzenia weryfikacji (wspólnie z sędziami) 

zawodników przed każdymi zawodami 
e) zabezpieczenia nagród i dyplomów 

f) prowadzenia sekretariatu zawodów prowadzonych na 

obiektach miejskich 
2. Współorganizatorem/gospodarzem poszczególnych imprez są 

szkoły i nauczyciele wychowania fizycznego w tych szkołach 
(uzgodnione na zebraniach koordynatorów z nauczycielami).                 

Współorganizator/gospodarz odpowiedzialny jest za: 
a) zgłoszenie zawodów u dyrektora placówki 
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b) przygotowanie ceremonii rozpoczęcia i zakończenia zawodów, 
zabezpieczenie miejsca zawodów (boisko, szatnie, sprzęt 

sportowy, opieka przedmedyczna) 
c) przygotowanie i prowadzenie sekretariatu zawodów (w miarę 

możliwości nagłośnienia) 
d) zapewnienie porządku i bezpieczeństwa wszystkim 

uczestnikom zawodów 
e) zamieszczenie informacji o odbywających się zawodach na 

terenie placówki ( plakaty) 
f) dostarczenie list zgłoszeniowych do zawodów, komunikatu 

końcowego z protokołami do MOS-u w terminie 2 dni od 
zakończenia zawodów 

UWAGI: 

1. Zawody należy przeprowadzać zgodnie  z Regulaminem 
Miejskiego  i Wojewódzkiego Kalendarza Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej oraz przepisami Polskich Związków Sportowych. 
2. W przypadku, gdy w Kalendarzu  jest wyznaczona godzina  

i dzień zawodów organizator nie jest zobowiązany do 
dodatkowego powiadomienia uczestniczących drużyn.  

3. Każdy opiekun odpowiedzialny jest za zachowanie swoich 
zawodników podczas zawodów oraz ponosi odpowiedzialność 

za zabezpieczenie cennych rzeczy  należących do nich w czasie 
trwania zawodów. 

4. Wszelkie zmiany organizacyjne dozwolone są za zgodą MOS 
Opole. 

 ZASADY  FINANSOWANIA 
1. Koszty zawodów szkolnych pokrywają dyrektorzy szkół. 

2. Koszty organizacyjne miejskich zawodów międzyszkolnych 

pokrywa MOS Opole. 
 NAGRODY: 

1. Zespoły za zajęcie I – IV miejsca w miejskich zawodach 
międzyszkolnych otrzymują puchary, medale i dyplomy. 

2. Zawodnicy, którzy zajmą I - III miejsce w zawodach 
indywidualnych otrzymują medale i pamiątkowe dyplomy. 
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ZASADY UCZESTNICTWA W WOJEWÓDZKICH 
IGRZYSKACH MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

 
1. W zawodach wojewódzkich uczestniczą mistrzowie lub wicemistrzowie 

Opola w poszczególnych dyscyplinach sportowych – zgodnie  
z Regulaminem SZS „Opolskie” po uprzednim zarejestrowaniu się w 

SRS (system rejestracji szkół).  
2. Koszty wyjazdów reprezentacji Opola na zawody wojewódzkie –    DO 

KTÓRYCH ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ ZESPOŁY  Z MISTRZOSTW OPOLA 
pokrywa MOS Opole. Koszty wyjazdów reprezentacji na zawody nie 

objęte eliminacjami miejskimi pokrywają zainteresowane szkoły. 
3. Koszty organizacyjne półfinałów wojewódzkich rozgrywanych w Opolu 

pokrywa szkoła, która uzyskała awans  (organizator-gospodarz 

zgodnie z Kalendarzem SZS „Opolskie”). 
4. Koszty organizacyjne finałów wojewódzkich pokrywa SZS „Opolskie”. 

5. Współorganizator/gospodarz zawodów wojewódzkich rozgrywanych   
w Opolu, po zakończonych zawodach  sporządza komunikat końcowy 

i przekazuje do MOS w Opolu w terminie  2 dni (dot., półfinałów) 
 

ADRESY I TELEFONY KONTAKTOWE 
 

1. MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 
 

 ul. Katowicka 14 
 45-061 OPOLE 

 tel.  77 453 67 55, kom. 602 733 390 
 fax.  77 453 67 55 wew. 108 

 e-mail: sekretariat@mos.opole.pl 

 Dyrektor MOS mgr Roman Firlus 
 

2. KOORDYNATORZY SPORTU SZKOLNEGO 
 

 SZKOŁY PODSTAWOWE- REMIGIUSZ POLEK 
 tel. 77 453 67 55 wew. 105 

 e-mail: mos.rpolek@wp.pl 
 

 SZKOŁY GIMNAZJALNE- ALEKSANDRA KYZIOŁ 
 tel. 77 453 67 55 wew. 105 

 e-mail: mos.okyziol@wp.pl 
 

 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE- LESZEK JAREMKOWSKI 
 tel. 77 453 67 55  wew. 105 

 e-mail: mos.ljaremkowski@wp.pl 

 

www.mos.opole.pl 
 

 

 
 

mailto:sekretariat@mos.opole.pl
mailto:mos.rpolek@wp.pl
mailto:mos.okyziol@wp.pl
mailto:mos.ljaremkowski@wp.pl
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REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO 
SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH  

 i PONADGIMNAZJALNYCH 

w roku szkolnym 2016/2017 
 

1. CEL:    
 rozwijanie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży 
 eksponowanie zasad rywalizacji i zasad ,,fair play” 

 popularyzacja wartości wychowawczych sportu 
 wyłonienie Mistrza Opola w danej dyscyplinie sportowej 

 koordynowanie udziału najlepszych szkół w danej dyscyplinie sportowej  
     w rozgrywkach wojewódzkich zgodnie z Kalendarzem SZS „Opolskie” 
 

2. ORGANIZATOR: 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy  w Opolu  

 
3. UCZESTNICY: 

Reprezentacje szkoły podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

miasta Opola. W konkurencjach drużynowych tylko jedna (wcześniej wskazana) 
reprezentacja punktuje do współzawodnictwa i ma możliwość awansu do rozgrywek 

wojewódzkich. 
 

4. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
          W roku szkolnym 2016/2017 kontynuujemy współzawodnictwo sportowe  
          w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, gdzie  

          dyscypliny sportowe  podzielono na grupy.  
          Przez cały rok szkolny szkoły poprzez udział w rozgrywkach sportowych  

          będą miały możliwość zdobycia tytułu:  
                            

Wszechstronnie usportowionej szkoły 

 
 

 
5. WYKAZ DYSCYPLIN I PODZIAŁ NA GRUPY: 

 

 
         Szkoły Podstawowe - dyscypliny sportowe podzielone na cztery grupy:   

 
          I grupa                                                                         II grupa 
          - indywidualne biegi przełajowe                             - halowa piłka nożna 

          - sztafetowe biegi przełajowe                                       - piłka nożna 
          - czwórbój LA                                                              - piłka ręczna 

          - trójbój LA                                                                 - piłka siatkowa 
          - indywidualna LA                                                        - koszykówka 
 

          III grupa                                                                      IV grupa 
         - dwa ognie                                                                  - mały olimpijczyk 

         - pływanie indywidualne                                                - unihokej 
         - pływanie sztafetowe                                                   - badminton drużynowo 
         - tenis stołowy drużynowo                                             - szachy drużynowo 

         - tenis stołowy indywidualnie                                          
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 Szkoły Gimnazjalne - dyscypliny sportowe podzielone na trzy grupy:   
 
          I grupa                                                             II grupa 

          - indywidualne biegi przełajowe                    - tenis stołowy indywidualnie 
          - sztafetowe biegi przełajowe                              - badminton drużynowo 

          - siatkówka plażowa                                           - tenis stołowy drużynowo 
          - pływanie sztafetowe                                         - szachy drużynowo 
          - pływanie indywidualne                                    - short-track drużynowo 

          - indywidualna LA                                                      
                                                                                                     

          III grupa 
          - halowa piłka nożna 
          - piłka ręczna 

          - piłka siatkowa 
          - piłka nożna 

          - koszykówka 
          - unihokej 
 

          Szkoły Ponadgimnazjalne - dyscypliny sportowe podzielone na trzy grupy:   
 

          I grupa                                                                      II grupa 
          - indywidualne biegi przełajowe   - piłka nożna 

          - sztafetowe biegi przełajowe    - halowa piłka nożna 
          - szachy drużynowo     - koszykówka 
          - tenis stołowy ind. i deblowo    - piłka siatkowa 

          - indywidualna LA      - piłka ręczna 
                                                                                                     

          III grupa 
          - siatkówka plażowa 
          - badminton 

          - piłka nożna plażowa 
          - pływanie sztafetowo 

          - pływanie indywidualne 
       
   

          Każda szkoła ma prawo udziału w rozgrywkach we wszystkich dyscyplinach 
          sportowych. Do końcowej punktacji wlicza się: 

 
          - w szkołach podstawowych będą brane po dwie najlepiej punktowane 
          dyscypliny z każdej grupy w kategorii dziewcząt i kategorii chłopców. Punkty  

          za rozgrywki szachowe będą przyznawane albo do kategorii dziewcząt albo 
          chłopców, w sposób korzystny dla szkoły. Wynik końcowy szkoły da suma 

          punktów dziewcząt i chłopców 
 
        - w szkołach gimnazjalnych będą brane po trzy najlepiej punktowane 

          dyscypliny z każdej grupy w kategorii dziewcząt i kategorii chłopców. Punkty  
          za rozgrywki szachowe będą przyznawane albo do kategorii dziewcząt albo 

          chłopców, w sposób korzystny dla szkoły. Wynik końcowy szkoły da suma 
          punktów dziewcząt i chłopców 
 

          - w szkołach ponadgimnazjalnych będą brane po trzy najlepiej punktowane 
          dyscypliny z grupy pierwszej i drugiej oraz dwie dyscypliny z grupy trzeciej  

  w kategorii dziewcząt i kategorii chłopców.  
 



 

___________________________________________________________________________ 

Międzyszkolny  Ośrodek  Sportowy  w  Opolu 

6. PUNKTACJA dotycząca wszystkich szkół:  
          Dyscypliny zespołowe: 
 

I miejsce – 8 pkt 
II miejsce – 6 pkt 
III miejsce – 4 pkt 
IV miejsce – 2 pkt 
V  i kolejne miejsca – 1 pkt 

 
 

          Dyscypliny indywidualne (ind. LA, ind. tenis stołowy, ind. pływanie): 
            

I miejsce – 12 pkt 
II miejsce – 10 pkt 
III miejsce – 8 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 

 
            
 

 W indywidualnych biegach przełajowych punktuje 15 pierwszych   
          zawodników, zawodnicy z miejsc X-XV zdobywają po 1 pkt. 

       
 W dyscyplinach indywidualnych do współzawodnictwa liczyć się będą punkty,   
       które zdobędzie szkoła w zależności od zajętego miejsca ( po dodaniu punktów  

       za starty indywidualne)  zgodnie z tabelą punktową  dyscyplin zespołowych.  
       Przykład: szkoła w Indywidualnej LA zdobywa 24 pkt. co daje jej III 

miejsce,  
       więc do tabeli współzawodnictwa zapisane ma 4 pkt.  

 

Szkole, która nie powiadomi mailowo (mos.rpolek@wp.pl) o swojej 
nieobecności na zawodach do dwóch dni przed wyznaczonym terminem 

zostaną odjęte 2 pkt. karne w tabeli współzawodnictwa. 
 
 

7. NAGRODY: 
Reprezentacje szkół, które zajmą miejsca I – III otrzymają pamiątkowe 

puchary i dyplomy. 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
Zestawienie wyników rywalizacji sportowej szkół w roku szkolnym 2016/2017 

będzie prowadzone na bieżąco i udostępnione  na  stronie internetowej: 
www.mos.opole.pl. Interpretacja wszystkich spraw dotyczących 
współzawodnictwa należy do MOS Opole. 

 
 

../../../MOJEDO~1/P~1.DAN/REGULA~1/www.mos.opole.pl
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PIŁKA NOŻNA HALOWA 

 
DZIEWCZĘTA:     

 

Eliminacje : Politechnika Opolska przy ul. Prószkowskiej 

 

Grupa A 12.09.2016    weryfikacja 8:30  pierwszy mecz 9.00  

Grupa B 12.09.2016    weryfikacja 10:00  pierwszy mecz 10.15 do godziny 14:30 

Grupa C 13.09.2016    weryfikacja 9:00  pierwszy mecz 9.30 

Baraż 15.09.2016 weryfikacja 8:30  pierwszy mecz 9.00  do godziny 10:30 

Finał 20.09.2016 weryfikacja 9:30  pierwszy mecz 10.00 do godziny 12:30 

 

Gr. A Gr. B 

 

Gr. C 

 

Z.S. Ekonomicznych ZSZ 4 Z.S.Z. Staszic 

PLO V ZSTiO PLO VI 

WZDZ Z.S. Budowlanych PLO II 

 PLO I PLO III 

 

 

CHŁOPCY:     

 

Eliminacje : Politechnika Opolska przy ul. Prószkowskiej 

 

Grupa A 14.09.2016    weryfikacja 9:00  pierwszy mecz 9.30 

Grupa B 16.09.2016    weryfikacja 9:00  pierwszy mecz 9.30 

Grupa C 14.09.2016    weryfikacja 10:00  pierwszy mecz 10.30 

Grupa D 16.09.2016    weryfikacja 10:00  pierwszy mecz 10.30 

 

Ćwierćfinał A1-B2-C1-D2 

A1 19.09.2016 weryfikacja 8:30  pierwszy mecz 9.00 

Ćwierćfinał A2-B1-C2-D1 

A2 19.09.2016 weryfikacja 11:10  pierwszy mecz 11.30 do godziny 15:00 

Finał 21.09.2016 weryfikacja 9:00  pierwszy mecz 9.30 do godziny 12:00 

 

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D 

PLO II PLO I Z.S. 

Ekonomicznych 

Z.S.Z. Staszic 

PLO V PLO III PLO VI Z.S. Budowlanych 

Z.S. Elektrycznych Z.S. Mechanicznych Z.S.Z. 4 WZDZ 

  ZSTiO P.L. Katolickie 
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1. ORGANIZATOR: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu                                                                     

2.  TERMIN  I  MIEJSCE:  28.09.2016   –  park przy os. Armii Krajowej  

                           SPG  - godz.   9.15  weryfikacja 

                             

 3. UCZESTNICY:  reprezentacje szkół – bez limitu ilościowego z roczników :                                                              

                            SPG  - 1997 i młodsi  

                             

         

  4. SYSTEM  ZAWODÓW: do współzawodnictwa punktuje pierwszych piętnastu zawodników i 

zawodniczek z każdego biegu ( każdej kategorii wiekowej).  

Dystans :     

              

 -  dziewczęta 1500m , chłopcy  2000m 

 

 

 

  5. PLAN MINUTOWY:  

   9.15  –  weryfikacja zawodników szkół ponadgimnazjalnych 

   9.50  –  otwarcie zawodów 

10.00   –  bieg dziewcząt SPG ok. 1400m - rocznik 1999/2000, 

10.15   –  bieg chłopców SPG ok. 2000m – rocznik 1999/2000,  

10.30   –  bieg dziewcząt SPG ok. 1400m - rocznik 1998/1997   

            i weryfikacja zawodników szkół gimnazjalnych 

10.45  –  bieg chłopców SPG ok. 2000m – rocznik 1998/1997, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

INDYWIDUALNE  BIEGI  PRZEŁAJOWE 



 

___________________________________________________________________________ 

Międzyszkolny  Ośrodek  Sportowy  w  Opolu 

 

1.  ORGANIZATOR:  Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu                                                                     

2.  TERMIN  I  MIEJSCE:  04.10.2016  –  park przy os. Armii Krajowej  

 

                           SPG  - godz.   9.30 weryfikacja 

 

3. UCZESTNICY:  8-mio osobowe reprezentacje szkół w kategorii dziewcząt  

i chłopców, tylko jedna reprezentacja szkoły, wskazana przed zawodami bierze udział w klasyfikacji 

końcowej i punktuje dla swojej szkoły oraz może zdobyć prawo reprezentowania miasta Opola  

w zawodach wojewódzkich. Szkoły bez imiennej listy z rocznikami podpisanej przez dyrektora 

szkoły nie będą dopuszczone do zawodów. Dystanse: 

    

                            SPG  - 1997 i młodsi - 8 x ok. 700m 

                             

4.  PROGRAM MINUTOWY: 

 9.50  - otwarcie zawodów 

10.00 - bieg dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych 

10.30 - bieg chłopców szkół ponadgimnazjalnych 

11.00 - bieg dziewcząt szkół gimnazjalnych,  

             dekoracje  szkół ponadgimnazjalnych  

11.30 - bieg chłopców szkół gimnazjalnych 

12.00 - bieg dziewcząt szkół podstawowych,  

             dekoracje szkół gimnazjalnych 

12.30 - bieg chłopców szkół podstawowych 

13.00 - dekoracje szkół podstawowych i zakończenie zawodów  

 

5.  UWAGI  KOŃCOWE:  

Każda szkoła jest zobowiązana do posiadania własnej pałeczki sztafetowej oraz jednakowych 

koszulek ( najlepiej z nazwą szkoły ) i z widocznymi numerami zmian!!! 

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych mają do dyspozycji szatnie  

w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu, natomiast uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych w Publicznym Liceum nr VI. 

W Finale Wojewódzkim Opole reprezentować będą mistrzowie w kategorii dziewcząt i chłopców  

z każdego typu szkół. 

Terminy zawodów wojewódzkich - szkoły  podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne:  

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZTAFETOWE  BIEGI  PRZEŁAJOWE 



 

___________________________________________________________________________ 

Międzyszkolny  Ośrodek  Sportowy  w  Opolu 

PIŁKA NOŻNA 

 

CHŁOPCY:     

1. Miejsce :    „Centrum Sportu” ul. Północna  

2. (boisko ze sztuczną nawierzchnią OBOWIĄZUJE OBUWIE Z PŁASKĄ PODESZWĄ 

LUB „LANKI” zawodnicy z korkami wkręcanymi nie zostaną dopuszczeni do gry. 

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania ochraniaczy na golenie. 

3. Uczestnicy: reprezentacje szkół – 16 zawodników  

4. System rozgrywek: Eliminacje chłopców zostaną rozegrane w czterech grupach 

eliminacyjnych systemem „każdy z każdym”- jeden mecz bez rewanżu. Chłopcy grają –  

2 x 25 min. Drużyny, które zajęły pierwsze         i drugie miejsce w swoich grupach 

wchodzą do dwóch grup ćwierćfinałowych według klucza.   

      A1-B2-C1-D2 

      A2-B1-C2-D1 

Dwa najlepsze zespoły z ćwierćfinału awansują do gier finałowych. 

5. Finał rozgrywany systemem „każdy z każdym” jeden mecz bez rewanżu 

Przepisy gry – regulamin WSZS.   

 

Eliminacje : Centrum Sportu ul. Północna 

 
Grupa A 06.10.2016    weryfikacja 8:30  pierwszy mecz 9.00  

Grupa B 06.10.2016    weryfikacja 10:30  

Grupa C 07.10.2016    weryfikacja 9:00  pierwszy mecz 9.30  

Grupa C10.10.2016    weryfikacja 8:30  pierwszy mecz 9.00 

 

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D 
Z.S. Elektrycznych Z.S.Z. Staszic ZSTiO PLO VI 

PLO II Z.S. Budowlanych Z.S. Ekonomicznych WZDZ 

Z.S. Mechanicznych ZSZ 4 PLO I PLO V 

   PLO III 

 

Ćwierćfinał gr A kwiecień 2017    weryfikacja 8:30  pierwszy mecz 9.10 

Ćwierćfinał gr B kwiecień 2017    weryfikacja 8:30  pierwszy mecz 9.10 

 

Finał 

Kwiecień 2017 

 

 



 

___________________________________________________________________________ 

Międzyszkolny  Ośrodek  Sportowy  w  Opolu 

DZIEWCZĘTA: 

Termin i miejsce  : daty i godziny przy tabelach rozgrywek poniżej 

Uczestnicy: reprezentacje szkół – 11 zawodniczek. 

System rozgrywek: Eliminacje dziewcząt zostaną rozegrane w trzech grupach eliminacyjnych 

systemem „każdy z każdym”- jeden mecz bez rewanżu  2x10 min. Drużyny, które zajęły pierwsze 

dwa miejsca w swoich grupach wchodzą do dwóch grup według klucza: 

 a (A1-B2-C1) i  b (A2-B1-C2)  

Strefa finałowa  

a1 – b1 miejsca I-II 

a2 – b2 miejsca III-IV 

a3 – b3 miejsca V-VI 

 Przepisy gry – regulamin WSZS.       

 

Eliminacje : Orlik os „Malinka” ul. Bielska 

 
Grupa A 13.10.2016    weryfikacja 8:30  pierwszy mecz 9.00  

Grupa B 13.10.2016    weryfikacja 10:00  pierwszy mecz 10.30  

Grupa C 12.10.2016    weryfikacja 9:00  pierwszy mecz 9.30  

Finał  20.10.2016        weryfikacja 9:30  pierwszy mecz 10.00 

 

Gr.  A   Gr. B  Gr. C   

Z.S.Z.  Staszic Z.S. Ekonomicznych PLO I 

PLO III PLO II ZSZ 4 

WZDZ Z.S. Budowlanych ZSTiO 

 PLO VI PLO V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

___________________________________________________________________________ 

Międzyszkolny  Ośrodek  Sportowy  w  Opolu 

KOSZYKÓWKA 

 

1. Termin i miejsce : daty , godziny  i  miejsca w  tabelach rozgrywek  

2. Uczestnicy: reprezentacje szkół – 12 zawodników. 

System rozgrywek: eliminacje dziewcząt  zostaną rozegrane w trzech grupach eliminacyjnych, 

systemem „każdy z każdym”- jeden mecz beż rewanżu –    

 4 x 7,5 min. Drużyny, które zajęły pierwsze dwa miejsca w swoich grupach wchodzą do dwóch grup 

według klucza a (A1-B2-C1) i  b (A2-B1-C2)  

Strefa finałowa rozgrywana według klucza 

a1 – b1 miejsca I-II 

a2 – b2 miejsca III-IV 

a3 – b3 miejsca V-VI 

Eliminacje chłopców zostaną rozegrane w czterech grupach eliminacyjnych systemem „każdy  

z każdym”- jeden mecz bez rewanżu 4 x 7,5 min. Drużyny, które zajęły pierwsze  i drugie miejsce  

w swoich grupach wchodzą do dwóch grup ćwierćfinałowych według klucza.   

A1-B2-C1-D2 

A2-B1-C2-D1 

Dwa najlepsze zespoły z ćwierćfinału awansują do gier finałowych. 

Przepisy gry – regulamin WSZS.      

 

DZIEWCZĘTA:     

Eliminacje : 

 

Grupa A 05.12.2016   weryfikacja 8:30  pierwszy mecz 9.00  

Grupa B 08.12.2016   weryfikacja 8:30  pierwszy mecz 9.00 

Grupa C 07.12.2016   weryfikacja 9:00  pierwszy mecz 9.30 

Finał 13.12.2016 

 

Gr. A Gr. B 

 

Gr. C 

 

Z.S. Ekonomicznych Gosp. PLO V 

Gosp. 

PLO I 

PLO III Z.S.Z. Staszic PLO VI Gosp. 

ZSZ 4 PLO II Z.S. Budowlanych 

 WZDZ ZSTiO 

 

 



 

___________________________________________________________________________ 

Międzyszkolny  Ośrodek  Sportowy  w  Opolu 

CHŁOPCY:        

Eliminacje : 

Grupa A 23.11.2016    weryfikacja 9:00  pierwszy mecz 9:30 

Grupa B 22.11.2016    weryfikacja 9:00  pierwszy mecz 9:30 

Grupa C 30.11.2016    weryfikacja 8:30  pierwszy mecz 9:00 

Grupa D 24.11.2016    weryfikacja 8:30  pierwszy mecz 9:00 

 

Ćwierćfinał A1-B2-C1-D2 

A1 12.12.2016 weryfikacja 8:30 pierwszy mecz 9.00 

 

Ćwierćfinał A2-B1-C2-D1 

A1 14.12.2016 weryfikacja 8:30 pierwszy mecz 9.00 

 

Finał 19 grudnia 2016 

 

 

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D 

PLO II Gosp. ZSTiO PLO I Z.S. Elektrycznych 

Z.S. Ekonomicznych PLO V Gosp. PLO VI Gosp. PLO III 

Z.S. Mechanicznych Z.S.Z. Staszic ZSZ 4 Z.S. Budowlanych 

Gosp. 

   WZDZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

___________________________________________________________________________ 

Międzyszkolny  Ośrodek  Sportowy  w  Opolu 

PIŁKA SIATKOWA 

 

1. Uczestnicy: reprezentacje szkół – 12 zawodników  

System rozgrywek: eliminacje dziewcząt  zostaną rozegrane w trzech grupach eliminacyjnych, 

systemem „każdy z każdym”- jeden mecz beż rewanżu –    

Do dwóch wygranych setów. Drużyny, które zajęły pierwsze dwa miejsca w swoich grupach 

wchodzą do dwóch grup według klucza a (A1-B2-C1) i  b (A2-B1-C2)  

Strefa finałowa rozgrywana według klucza 

a1 – b1 miejsca I-II 

a2 – b2 miejsca III-IV 

a3 – b3 miejsca V-VI 

Eliminacje chłopców zostaną rozegrane w czterech grupach systemem „każdy z każdym”- jeden 

mecz bez rewanżu do dwóch wygranych setów. Drużyny, które zajęły pierwsze miejsce w swoich 

grupach awansują do finału wraz z drugim miejscem z grupy D oraz zespołem z najlepszym bilansem 

z grup A,B i C.  

Grupa A1 (A1-C1-D2) 

Grupa B1 (B1-D1-Najlepszy bilans) 

 

Strefa finałowa rozgrywana według klucza 

a1 – b1 miejsca I-II 

a2 – b2 miejsca III-IV 

a3 – b3 miejsca V-VI       

Przepisy gry – regulamin WSZS.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

___________________________________________________________________________ 

Międzyszkolny  Ośrodek  Sportowy  w  Opolu 

DZIEWCZĘTA:     

Eliminacje:  

 

Grupa A 12.01.2017    weryfikacja 8:30  pierwszy mecz 9.00  

Grupa B 11.01.2017    weryfikacja 8:30  pierwszy mecz 9.00 

Grupa C 10.01.2017    weryfikacja 8:30  pierwszy mecz 9.00  

Finał 20.01.2017 weryfikacja 9:30  pierwszy mecz 10.00 Politechnika Opolska 

   

Gr.  A Grupa  B  Grupa  C  

PLO II Gosp. Z.S. Ekonomicznych Gosp. WZDZ 

Z.S.Z. Staszic PLO VI PLO III 

ZSZ 4 PLO V PLO I 

 ZStiO Z.S. Budowlanych 

Gosp. 

 
 

 

 

CHŁOPCY:     

 

Eliminacje :  

  

Grupa A 18.01.2017    weryfikacja 8:30  pierwszy mecz 9.00 

Grupa B 17.01.2017    weryfikacja 8:30  pierwszy mecz 9.00 

Grupa C 18.01.2017    weryfikacja 8:30  pierwszy mecz 9.00 

Grupa D 16.01.2017    weryfikacja 8:30  pierwszy mecz 9.00 

Finał 23.01.2017 weryfikacja 9:00  pierwszy mecz 9.30  

 

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D 
PLO V PLO II Gosp. Z.S. Elektrycznych 

Gosp. 

PLO I 

Poniedziałek  

ZSTiO Z.S. Ekonomicznych PLO VI Z.S.Z. Staszic Gosp. 

Z.S. Budowlanych 

Gosp. 

Z.S. Mechanicznych PLO III ZSZ 4 

   WZDZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

___________________________________________________________________________ 

Międzyszkolny  Ośrodek  Sportowy  w  Opolu 

PIŁKA RĘCZNA 

 

1. Miejsce : Politechnika Opolska ul. Prószkowska luty 2017 

2. Uczestnicy: reprezentacje szkół – 14 zawodników lub 14 zawodniczek. 

3. System rozgrywek:  

Eliminacje dziewcząt  zostaną rozegrane w dwóch grupach, systemem „każdy z każdym”- 

jeden mecz beż rewanżu –   2 x 10 min. Drużyny, które zajęły 2 pierwsze miejsca  

w swoich grupach  wchodzą do finału.  

Finał rozgrywany systemem „każdy z każdym” jeden mecz bez rewanżu. 

Eliminacje chłopców zostaną rozegrane w czterech grupach eliminacyjnych systemem „każdy z 

każdym”- jeden mecz bez rewanżu 2x10 min. Drużyny, które zajęły pierwsze miejsce w swoich 

grupach awansują do finału wraz z drugim miejscem z grupy D oraz zespołem z najlepszym bilansem 

z grup A,B i C.  

Grupa A1 (A1-C1-D2) 

Grupa B1 (B1-D1-Najlepszy bilans) 

Strefa finałowa rozgrywana według klucza 

a1 – b1 miejsca I-II 

a2 – b2 miejsca III-IV 

a3 – b3 miejsca V-VI       

Przepisy gry – regulamin WSZS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

___________________________________________________________________________ 

Międzyszkolny  Ośrodek  Sportowy  w  Opolu 

DZIEWCZĘTA:     

 
Eliminacje :  

Politechnika Opolska 1-13 luty 2017 dokładne terminy zostaną podane w styczniu osobnym 

komunikatem  

 

GR. A GR. B 
PLO V PLO VI 

Z.S. Ekonomicznych Z.S.Z. Staszic 

PLO II PLO III 

Z.S. Budowlanych ZSZ 4 

 

 
CHŁOPCY:     

 

Eliminacje :  

Politechnika Opolska 1-13 luty 2017 dokładne terminy zostaną podane w styczniu osobnym 

komunikatem 

 

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D 
PLO VI WZDZ PLO III Z.S. Elektrycznych 

Z.S. Budowlanych Z.S.Z. Staszic Z.S. Mechanicznych PLO II 

PLO V ZSTiO Z.S. Ekonomicznych ZSZ 4 

   PLO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

___________________________________________________________________________ 

Międzyszkolny  Ośrodek  Sportowy  w  Opolu 

SZACHY DRUŻYNOWO 

Termin i miejsce: 17.11.2016.  

weryfikacja godz. 9:30  

rozpoczęcie zawodów godz. 10.00 – aula ZSZ im. Staszica. 

Uczestnicy: reprezentacja składa się z 3 chłopców i 1 dziewczyny z jednej szkoły. Rocznik 1997 i 

młodsi. 

System rozgrywek: zawody rozgrywane będą  systemem szwajcarskim i zgodnie  

z regulaminem WSZS. 

 

TENIS STOŁOWY INDYWIDUALNIE I DEBLOWO 

Termin i miejsce: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ul. Katowicka 14 

Dziewczęta – 18.11.2016 r. godz. 9.00  - MOS 

Chłopcy  - 21.11.2016 r. godz. 9.00 – MOS 

Uczestnicy: reprezentacje dziewcząt i chłopców – po 4 zawodników/czek         

(w tym dwa zespoły deblowe).  

System rozgrywek: W zależności od ilości zgłoszeń „pucharowy” lub „do dwóch  przegranych”. 

Uwagi końcowe: Do zawodów wojewódzkich awansuje 6 pierwszych zawodników/czek oraz po 2 

zespoły deblowe. W ramach zawodów indywidualnych wyłonione zostaną najlepsze zespoły 

szkolne (2 zawodników/czek), które reprezentować będą Opole w wojewódzkich zawodach 

drużynowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

___________________________________________________________________________ 

Międzyszkolny  Ośrodek  Sportowy  w  Opolu 

PŁYWANIE 

 

Termin i miejsce:   

kwiecień : 2017 

 (6 torów, 25 m, głębokość 1,7 m). 

Uczestnicy: reprezentacje szkół - 8 zawodników (osobno dziewczęta i chłopcy). W zawodach 

indywidualnych startować może po 2 zawodników z jednej szkoły w jednym stylu (zawodnik startuje 

dwukrotnie: 1 raz w zawodach sztafetowych i 1 raz w indywidualnych). W razie braku uczniów w 

sztafecie szkoła może wystartować indywidualnie zgodnie z regulaminem ale jej start nie zostanie 

sklasyfikowany w punktacji do współzawodnictwa. 

Punkty do współzawodnictwa przyznawane są tylko za sztafety. 

Program zawodów: 8 x 50 m stylem dowolnym, 50 m stylem klasycznym, 50 m stylem dowolnym, 

50 m stylem grzbietowym, 50 m stylem motylkowym 

Uwagi końcowe : Zawody kończą się na szczeblu miejskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

___________________________________________________________________________ 

Międzyszkolny  Ośrodek  Sportowy  w  Opolu 

BADMINTON DRUŻYNOWO 

 

Termin i miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 

 kwiecień : 2017 

Uczestnicy: reprezentacje szkół - 2 .zawodników + rezerwowy (w kategorii dziewcząt i chłopców). 

System rozgrywek: w zależności od ilości zgłoszeń – w grupach lub pucharowy, do 2 wygranych 

setów do 21 pkt w grach pojedynczych i podwójnych (ew. trzeci set – do 15 pkt). Kolejność gier: A-

X, B-Y, gra podwójna, A-Y, B-X. Mecze między szkołami rozgrywane będą do 3 wygranych 

punktów. 

 

INDYWIDUALNE ZAWODY LA 

Termin i miejsce: Stadion im. Opolskich Olimpijczyków 

19.05.2017.weryfikacja 8:15 rozpoczęcie godz. 9.00  

Uczestnicy: reprezentanci szkół. Do zawodów szkoła może zgłosić  2 .zawodników i 2 zawodniczki 

do 1 konkurencji. Jeden zawodnik /czka/ może brać udział w dwóch konkurencjach i w sztafecie, z 

wyjątkiem biegów 800 m i dłuższych. Zawodnicy startujący w biegu na 800 m lub dłuższym mogą 

również startować w sztafecie. 

Konkurencje: Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZLA     i regulaminem 

WSZS. 

 

PIŁKA NOŻNA PLAŻOWA 

Termin i miejsce : „Centrum Sportu” ul. Północna 

Centrum Sportu przy ul. Północnej,  godz.  9.00  – weryfikacja 

Czerwiec 2017 chłopcy 

Czerwiec 2017 dziewczęta  

 

Uczestnicy :  zespoły 10-osobowe,  

System rozgrywek: zawody odbędą się zgodnie z regulaminem MOS. System rozgrywek zostanie 

ustalony w dniu zawodów  w zależności od ilości zgłoszonych drużyn. Każdy zespół składa się z 5 

zawodników ( 4 w polu + bramkarz ). Zawodnicy grają boso, jedynie miękkie ochraniacze na kostki 

są dozwolone.  

 

Uwagi końcowe : Zawody kończą się na szczeblu miejskim.  

 

 



 

___________________________________________________________________________ 

Międzyszkolny  Ośrodek  Sportowy  w  Opolu 

SIATKÓWKA PLAŻOWA 

Termin i miejsce:  

Basen „Błękitna Fala” Plac Róż 

Czerwiec 2017 chłopcy 1997-00 

Czerwiec 2017 dziewczęta 1997-00 

 

Uczestnicy : reprezentacje szkół  - po 2 pary w grupie. 

System rozgrywek: W zależności od ilości zgłoszonych zespołów 

 

Uwagi końcowe : Zawody kończą się na szczeblu miejskim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

___________________________________________________________________________ 

Międzyszkolny  Ośrodek  Sportowy  w  Opolu 

REGULAMIN PLEBISCYTU NA  NAJLEPSZYCH 

SPORTOWCÓW SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH, PONADGIMNAZJALNYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 

1. CEL: wyróżnienie najlepszych sportowców- uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

2. ORGANIZATOR: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu 

3. UCZESTNICY: uczniowie szkół miasta Opola 

4. ZGŁOSZENIA: każda szkoła może zgłosić do plebiscytu trzech uczniów i 

trzy uczennice.  Szkoły opracowują sylwetki swoich kandydatów wg wzoru 

zgłoszenia  (załącznik).   Ocenie  podlegają wyniki  (osiągnięcia)  uzyskane w 

rozgrywkach  Igrzysk Młodzieży  Szkolnej      w roku  szkolnym 2016/2017 r.  

5. TERMIN: zgłoszenia kandydatów - do 02.06.2017 r. 

6. NAGRODY: laureaci plebiscytu otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody 

rzeczowe. 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych wyłoni specjalnie 

powołana komisja. Ogłoszenie wyników oraz  rozdanie nagród nastąpi podczas 

uroczystości  podsumowania sportowego roku szkolnego 2016/2017, które 

odbędzie się  w czerwcu 2017 r. w sali im. Karola Musioła w opolskim 

ratuszu. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

___________________________________________________________________________ 

Międzyszkolny  Ośrodek  Sportowy  w  Opolu 

Pieczęć szkoły 

Zgłoszenia kandydata do plebiscytu  

na  najlepszych sportowców 

szkół podstawowych*, gimnazjalnych*, ponadgimnazjalnych* \ 

                                 w roku szkolnym 2016/2017 

5. Imię i nazwisko ucznia – sportowca: ................................................................................................. 

6. Data urodzenia: .................................  

7. Nazwa Szkoły: ................................  

4.       Osiągnięcia sportowe (indywidualne i drużynowe) zgodne z realizacją 

Kalendarza Igrzysk Młodzieży Szkolnej: 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. .... 

................................................................................................................................................................................. 

5.        Uzasadnienie: 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

6. Imię i Nazwisko nauczyciela. 
 

 

................................ , dnia.......................................                                                          

                                                                                                                      ............................................................... 

                                                                                                  (podpis osoby zgłaszającej) 

* niepotrzebne skreślić 


