
Czwarta Ogólnopolska E-Spartakiada Dzieci i Młodzieży Szkolnej
pod patronatem Narodowego Programu Rozwoju Sportu POLSKI SPORT 2024

(Edycja piłkarska)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

§ 1.
Organizator Spartakiady:

STOWARZYSZENIE POLSKI SPORT 2024

§ 2.
Termin E-Spartakiady:

12 grudnia 2014 r. w godzinach 09:00-15:00

§ 3.
Cele E-Spartakiady:

1. Popularyzowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
2. Wdrażanie do współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji sportowej przy wykorzystaniu 

nowych technologii (możliwość rozgrywania zawodów w różnych miejscach w całym 
kraju jednocześnie).

3. Kształtowanie postawy fair play jako jednego z najważniejszych czynników uprawiania
sportu.

§ 4.
Uczestnicy:

1. W E-Spartakiadzie może wziąć udział każdy uczeń uczęszczający do klas IV-VI szkoły 
podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na terenie Polski.

2. Każda ze zgłoszonych do zawodów szkół posiada własne konto w serwisie 
polskisport2024.pl. Dla każdej ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, które istnieją  
w zespołach szkół, powinno zostać utworzone odrębne konto.

§ 5.
Zgłoszenia:

1. Podmioty zgłaszające: nauczyciele WF-u.
2. Podmiot może zgłosić dowolną liczbę uczestników.
3. Forma zgłoszenia - karta zgłoszenia(druk w załączeniu) przesłana:
• na adres: Stowarzyszenie POLSKI SPORT 2024 , ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole 
• faksem: 77-442 45 96 
• e-mail: biuro@polskisport2024.pl

mailto:biuro@polskisport2024.pl


§ 6. 
Sposób rozegrania zawodów:

1. Każda ze zgłoszonych szkół przeprowadza zawody w dniu 12.12.2014 r. w przedziale 
godzinowym 09:00-15:00.

2. Nauczyciel może wybrać liczbę testów piłkarskich, które zrealizuje jego szkoła w 
ramach zawodów.

3. Wyniki uzyskane podczas E-Spartakiady w poszczególnych testach nauczyciel  
powinien wpisać  12.12.2014 r. do godz. 15:00 na platformie polskisport2024.pl w  
zakładce „Zawody sportowe on-line” (http://www.polskisport2024.pl/contest).

4. Po godzinie 15:00 możliwość wpisywania wyników zostaje automatycznie 
zablokowana.

5. Po zamknięciu zawodów zostaną opublikowane ogólnopolskie wyniki zawodów.
6. Listy rankingowe będą niewidoczne aż do zamknięcia zawodów, tj. do godziny 15:00. 
7. Do  14.12.2014 r. każdy nauczyciel może złożyć protest. Po uwzględnieniu protestów 

15.12 zostanie zamieszczona ostateczna wersja list rankingowych.
8. Wszelkie problemy techniczne w trakcie trwania zawodów można zgłaszać. 

telefonicznie: 77-442 45 96, 506 271 488 lub na adres e-mail: 
biuro@polskisport2024.pl 

§ 7.
Wykaz konkurencji:

Dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych:

• piłka siatkowa: http://www.polskisport2024.pl/help/pilka_siatkowa
• piłka ręczna: http://www.polskisport2024.pl/help/pilka_reczna
• koszykówka: http://www.polskisport2024.pl/help/koszykowka
• piłka nożna: http://www.polskisport2024.pl/help/pilka_nozna

§ 8.
Przebieg zawodów:

1. Podczas udziału w zawodach sportowych każdy zawodnik zobowiązany jest 
zachowywać się z szacunkiem dla innych zawodników i sędziów oraz zgodnie z 
duchem sportowej rywalizacji, kulturą i dobrymi obyczajami.

2. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zachowania sprzeczne z zasadami bezpieczeństwa w 
szczególności: umyślne naruszanie reguł danej dyscypliny sportu, zmierzające do 
wyrządzenia krzywdy współzawodnikom, używanie słów wulgarnych i obelżywych, 
czy nierespektowanie uwag i decyzji sędziów zawodów sportowych bądź nauczycieli.

§ 9.
Sędziowie:

 
1. Komisja sędziowska powołana będzie przez Nauczyciela WF/trenera, będącego 

partnerem Narodowego Programu Rozwoju Sportu Polski Sport 2024.
2. Komisja składa się z 2 osób (jeden nauczyciel WF-u + nauczuciel innego przedmiotu 
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lub dwóch nauczycieli WF-u).
3. Zadaniem Komisji Sędziowskiej będzie zatwierdzenie poprawności przeprowadzonych 

zawodów oraz zapisanie wyników uzyskanych przez poszczególnych zawodników w 
odpowiednim panelu na stronie polskisport2024.pl. 

4. Członkowie Komisji w orzekaniu są niezawiśli oraz samodzielni, orzekają i zapisują 
wyniki w sposób sprawiedliwy i zgodny z zasadami fair play. 

§10.
Laureaci:

1.  W każdej dyscyplinie sportowej rozgrywanej na E-Spartakiadzie spośród wszystkich  
szkół w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną nagrodzeni zwycięzcy miejsc 
1-3. 

2. Kategorie wiekowe kształtują się następująco:
- szkoły podstawowe: kategoria „A” – klasy 4 i 5, kategoria „B” – klasa 6
- gimnazja: kategoria „A” – klasy 1 i 2, kategoria „B” – klasa 3.
- szkoły ponadgimnazjalne: klasy 1-4 w ramach jednej kategorii

3. Medale, dyplomy, podziękowania dla szkół i nauczycieli zostaną wysłane na adres 
szkoły  02.01.2015 r.

§ 11.
Postanowienia końcowe:

1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów bezpieczeństwa sędzia ma 
prawo dokonać dyskwalifikacji zawodnika.

2. Każdy uczestnik Spartakiady przystępując do udziału w Spartakiadzie przyjmuje do 
wiadomości postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich 
przestrzegania.

3. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

STOWARZYSZENIE POLSKI SPORT 2024 


