POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI
STOWARZYSZENIE „SUPER KIBIC” W DZIERśONIOWIE
PODLASKA RADA OLIMPIJSKA

KONKURS OLIMPIJSKI
Na Olimpijskim Szlaku
„ Od Aten do Londynu”
( X edycja )

Partnerzy
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Szkolny Związek Sportowy

REGULAMIN KONKURSU
I.

Cel
-

II.
1.

2.

3.

III.

popularyzacja idei olimpijskiej wśród dzieci, młodzieŜy i dorosłych,
propagowanie sportowego modelu Ŝycia,
wyłonienie najlepszych znawców sportu w tematyce międzynarodowego i polskiego ruchu olimpijskiego
oraz osiągnięć zagranicznych i polskich sportowców na letnich igrzyskach olimpijskich w kategoriach:
otwartej, szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.

Tematyka konkursu
Kategoria otwarta: osiągnięcia i wyniki zagranicznych sportowców w powiązaniu ze startami polskich
sportowców oraz uczestników konkursów sztuki w letnich igrzyskach olimpijskich oraz problemy polskiego
i międzynarodowego ruchu olimpijskiego.
Kategoria szkół ponadgimnazjalnych: osiągnięcia i wyniki polskich sportowców oraz uczestników
konkursów sztuki na letnich igrzyskach olimpijskich od 1924 roku oraz problemy polskiego ruchu
olimpijskiego.
Kategoria szkół gimnazjalnych: osiągnięcia i wyniki polskich sportowców oraz uczestników konkursów
sztuki na letnich igrzyskach olimpijskich od 1948 roku oraz problemy polskiego ruchu olimpijskiego.

Organizator konkursu , partnerzy, współorganizatorzy

1. Głównym technicznym organizatorem konkursu jest
- Stowarzyszenie „Super Kibic” w DzierŜoniowie na zlecenie i przy współpracy z Polskim Komitetem
Olimpijskim.
3. Współorganizatorami konkursu są:
- Podlaska Rada Olimpijska
- Terenowy Klub Olimpijczyka w Wysocku Wielkim
4. Partnerzy:
Telewizja Polska
- Szkolny Związek Sportowy
- Związki Sportowe
5. Na szczeblu wojewódzkim partnerami są ponadto:
Departamenty, Wydziały Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędów Marszałkowskich,
Kuratoria Oświaty
- Wojewódzkie Rady Olimpijskie
6. Do szczebla wojewódzkiego technicznie konkurs przeprowadzają szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
7. Całością konkursu kieruje powołana przez Polski Komitet Olimpijski Centralna Komisja Konkursu w
składzie:
- 1 przedstawiciel PKOL ( Komisji Sportu dla Wszystkich )
- 2 przedstawicieli Stowarzyszenia „Super Kibic”
- 1 przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki
- 1 przedstawiciel Podlaskiej Rady Olimpijskiej
- 1 przedstawiciel Telewizji Polskiej

IV.
1.
2.
3.
4.

V.

Uczestnicy
W kategorii otwartej – wszyscy chętni bez względu na wiek, płeć i wykonywany zawód.
W kategorii szkół gimnazjalnych – młodzieŜ szkolna ucząca się w tych szkołach.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych – młodzieŜ szkolna ucząca się w tych szkołach.
Uczestnik teleturnieju moŜe startować tylko w jednej kategorii. Decyzja o wyborze kategorii powinna zapaść
przed rozpoczęciem konkursu.

Terminarz

Konkurs przeprowadzony zostanie w 4 etapach.
1 etap – eliminacje szkolne ( dotyczy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ) w terminie - do dnia
31 października 2011 roku przeprowadzają szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
2 etap – eliminacje strefowe ( strefę tworzą cztery województwa ) we wszystkich kategoriach w dniu 26 listopada
2011 roku
przeprowadzają organizatorzy w porozumieniu z: departamentami, wydziałami lub biurami ds.

kultury fizycznej, sportu i turystyki urzędów marszałkowskich danych województw , z kuratorami oświaty i
zarządami wojewódzkimi SZS oraz Wojewódzkimi Radami Olimpijskimi.
3 etap – półfinały w dniu 12 grudnia 2011 roku przeprowadza organizator pod nadzorem
Centralnej Komisji Konkursu. Zostaną one rozegrane w dwóch miastach: w Białymstoku oraz
w DzierŜoniowie.
4 etap – finał w miesiącu kwietniu 2011 roku w Warszawie w Centrum Olimpijskim – przeprowadza
organizator i Centralna Komisja Konkursu.
VI.

Zasady przeprowadzenia konkursu

1 etap - eliminacje szkolne – we wszystkich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
przeprowadzają szkoły we własnym zakresie w terminie do 31 października 2011 roku. Trzech najlepszych
zawodników reprezentować będzie szkołę na dalszych etapach Konkursu
Przykładowe zestawy pytań do
eliminacji szkolnych opracuje Centralna Komisja Konkursu i zamieści je na:
- stronach internetowych organizatora i współorganizatorów ( www.superkibic.pl, www.olimpijski.pl, www.szs.pl
- stronach internetowych kuratoriów oświaty w celu ich ewentualnego wykorzystania. Szkoły mogą we własnym
zakresie opracować pytania i według swojego pomysłu opracować scenariusz. Nasza propozycja ( do
ewentualnego wykorzystania ) to m. innymi:
- wszyscy uczestnicy odpowiadają na 15 jednakowych pytań pisemnych, w których dobra odpowiedź
punktowana jest za
1 pkt. zła odpowiedź – 0 pkt. Pięciu najlepszych przechodzi do eliminacji ustnych gdzie
kaŜdy odpowiada na
5 pytań punktowanych : - 3 pkt. za dobrą odpowiedź, 0 pkt. za odpowiedź złą lub
niepełną. Na tym etapie moŜna przeprowadzić punktowaną konkurencję sprawnościową zaproponowaną przez
organizatora (z dwóch do wyboru ). Uczestnik wybiera jedną z nich. NaleŜy to uczynić przed rozpoczęciem
konkursu. Za kaŜdą z tych konkurencji uczestnik moŜe maksymalnie uzyskać – 5 pkt. Proponowane konkurencje:
A/ rzuty osobiste do kosza – 5 rzutów ( celny rzut – 1 pkt.)
B/ strzały na mini bramkę -5 strzałów (celny strzał –1 pkt.)
Organizatorzy eliminacji mogą przeprowadzić inne konkurencje sprawnościowe.
Protokół z eliminacji szkolnych ( załącznik nr 1 ) szkoły przesyłają pocztą, faxem lub drogą e,mailową
na adres: Stowarzyszenie „Super Kibic”, 58-200 DzierŜoniów, ul. Świdnicka 38; fax: 074/8311332,
adres e.mailowy: superkibic@interia.eu w terminie do dnia 10 listopada 2011 r.
2 etap – eliminacje strefowe w dniu 26 listopada roku. Rozegrane zostaną one w tym
samym dniu i rozpoczną się o tej samej godzinie w 4 strefach.
- strefa 1 uczestnicy z 4 województw : zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego,
warmińsko-mazurskiego,
- strefa 2 uczestnicy z 4 województw : dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego,
- strefa 3 uczestnicy z 4 województw : lubelskiego, mazowieckie, podlaskie, łódzkie,
- strefa 4 uczestnicy z 4 województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego.
W eliminacjach strefowych mają prawo startu: do trzech najlepszych ze szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych oraz nieograniczona ilość w kategorii otwartej.
Pytania na eliminacje strefowe ( jednakowe dla kaŜdego województwa ) opracuje Centralna Komisja
Konkursu. Pytania w zalakowanych kopertach zostaną dowiezione lub dosłane do organizatorów eliminacji
strefowych. Uczestnicy odpowiadać będą na pytania pisemne, oddzielnie dla kaŜdej kategorii. Z kaŜdej strefy
do półfinału awansują po dwie druŜyny wojewódzkie w kaŜdej kategorii oraz po trzech najlepszych w kaŜdej
kategorii w klasyfikacji indywidualnej. Razem do dwóch półfinałów awansuje 8 druŜyn ( województw ) w
kaŜdej kategorii ( szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne, kategoria otwarta ) oraz 12 uczestników
z kaŜdej kategorii w klasyfikacji indywidualnej. DruŜynę reprezentującą dane województwo wyłania się na
strefie sumując punkty trzech najlepszych uczestników w kaŜdej kategorii z danego województwa.
Protokół z zawodów strefowych (załącznik nr 2) organizator prześle pocztą, faxem lub drogą e,mailową w
terminie do dnia 30 listopada 2011 roku na adres sekretariatu technicznego mieszczącego się w
DzierŜoniowie: Stowarzyszenie „Super Kibic Mistrz Wiedzy, DŜentelmen Sportowych Aren” , 58-200
DzierŜoniów, ul. Świdnicka 38, fax: 074/8311332;
e. mail: biuro@superkibic.pl
Uwaga!
Termin i miejsca eliminacji strefowych zamieszczone będą na stronach internetowych : Stowarzyszenia
„Super Kibic” – www.superkibic.pl Polskiego Komitetu Olimpijskiego – www.olimpijski.pl
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etap – półfinały w dniu 12 grudnia 2011 roku. Rozegrane zostaną dwa półfinały
Białymstoku i w DzierŜoniowie.

w

W Białymstoku : rywalizować będą po 2 najlepsze ekipy wojewódzkie w kaŜdej kategorii z stref: 3 i 4
oraz po 6 najlepszych w kaŜdej kategorii w klasyfikacji indywidualnej. Razem w półfinale wystąpi 12
druŜyn ( po 4 w kaŜdej z trzech kategorii ) oraz 18 uczestników w klasyfikacji indywidualnej ( po 6 w kaŜdej
kategorii z 2 stref ).
W DzierŜoniowie : rywalizować będą po 2 najlepsze ekipy wojewódzkie w kaŜdej kategorii ze stref : 1 i 2
Oraz po 6 najlepszych w kaŜdej kategorii w klasyfikacji indywidualnej. Razem w półfinale wystąpi 12 druŜyn
( po 4 z kaŜdej z trzech kategorii ) oraz 18 uczestników w klasyfikacji indywidualnej ( po 6 w kaŜdej
kategorii z 2 stref ).
Pytania na półfinały opracuje Centralna Komisja Konkursu.
Do finału awansują po dwie najlepsze druŜyny z kaŜdego półfinału ( 4 druŜyny ) oraz po trzech
najlepszych zawodników z kaŜdego półfinału w klasyfikacji indywidualnej.

Protokóły półfinałów ( Załącznik nr 3 ) przedstawiciele organizatora wypełnią na miejscu oraz
dostarczą do Centralnej Komisji Konkursu.
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etap – finał w kwietniu 2011 roku w Centrum Edukacji Olimpijskiej w Warszawie.
Finał rozegrany
zostanie przed kamerami telewizji według specjalnie opracowanego scenariusza i regulaminu.

VII.

Jury

1. Na kaŜdym etapie konkursu, nad prawidłowością jego przebiegu czuwa jury. Przed
rozpoczęciem
zmagań
przewodniczący zapoznaje uczestników z regulaminem ,
w szczególności ze sposobem odpowiadania na pytania oraz podaje zasady oceny odpowiedzi.
2. Do zadań jury naleŜy: zadawanie pytań, ustalanie kolejności odpowiedzi, przyjmowanie
i rozpatrywanie na miejscu protestów, ogłaszanie wyników.

VIII. Nagrody
1.
2.
3.
4.

Na szczeblu szkolnym nagrody funduje bezpośredni organizator ( dyplom, nagroda rzeczowa itp.)
Na szczeblu wojewódzkim najlepsi otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz wyróŜnienia i pamiątki
ufundowane przez organizatorów.
W półfinałach najlepsi otrzymają pamiątkowe dyplomy, wyróŜnienia i pamiątki oraz nagrody ufundowane
przez organizatorów .
Nagrody dla finalistów – puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe i pamiątki zapewnia organizator Konkursu.

IX.

Zasady finansowania
Koszt przeprowadzenia konkursu od szczebla wojewódzkiego do finału pokrywają organizatorzy ze środków
uzyskanych z PKOL, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz od innych fundatorów.

X.

Postanowienia końcowe

1.

Prawo interpretacji postanowień niniejszego regulaminu przysługuje Centralnej Komisji Konkursu
działającej przy PKOL.
2.. Sekretariat roboczy współorganizatora odpowiedzialnego za techniczne przeprowadzenie
Teleturnieju mieści się w siedzibie Stowarzyszenia „Super Kibic – Mistrz Wiedzy, DŜentelmen
Sportowych Aren „ , 58-200 DzierŜoniów, ul. Świdnicka 38, tel/fax 074/8 31 13 32 , Telefon
komórkowy: 0601251881. Adresy e.mailowe: superkibic@interia.eu , stasien@op.pl strona internetowa:
www.superkibic.pl
3 We wszystkich kategoriach obowiązuje zasada przypisania zawodników do danego województwa
wynikająca z zameldowania. Wyjątek stanowią uczniowie i studenci odbywający w czasie
rozgrywania Konkursu zajęcia szkolne. Wówczas dopuszcza się moŜliwość ich uczestnictwa
w województwie, w którym uczą się lub studiują.

Uwaga!
Regulamin Konkursu wraz z załącznikami zamieszczony będzie na stronach sportowych Telegazety Programu 1
TVP oraz na stronach internetowych : Polskiego Komitetu Olimpijskiego – www.olimpijski.pl , stowarzyszenia
„Super Kibic” – www.superkibic.pl, Szkolnego Związku Sportowego - www.szs.pl oraz stronach internetowych
Wojewódzkich Kuratoriów Oświaty.

Organizatorzy

