Regulamin konkursu
na Sportowca Roku
w SP Nr 48 w Warszawie
Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych sportowców – uczniów szkoły w dwóch kategoriach:
1) 10 najlepszych sportowców biorących udział w rywalizacji warszawskich szkół – uczniów
startujących w dyscyplinach sportowych objętych regulaminem WOM SZS,
2) wyróżnienie najwybitnie jszych sportowców s pośród zawodników klubów sportowych
współpracujących ze szkołą, którzy spełnili wymagane kryteria.
1. Konkurs na 10 najlepszych sportowców szkoły obejmuje osiągnięcia sportowe ucznia biorącego
udział w eliminacjach dzielnicowych oraz zawodach finałowych WOM w okresie wrzesień –
czerwiec bieżącego roku szkolnego:
1.1. Reprezentant szkoły może startować w dowolnej ilości dyscyplin.
1.2. Punktacja za zawody dzielnicowe:
– I m-ce
10 pkt.
– II m-ce
8 pkt.
– III m-ce
6 pkt.
– IV m-ce
4 pkt.
– V m-ce
3 pkt.
– VI m-ce
2 pkt.
– VII-X m-ce
1 pkt.
1.3. Punktacja za zawody finałowe:
– I m-ce
30 pkt.
– II m-ce
24 pkt.
– III m-ce
18 pkt.
– IV m-ce
12 pkt.
– V m-ce
9 pkt.
– VI m-ce
6 pkt.
– VII-X m-ce
3 pkt.
1.4. Każdy uczestnik biorący udział w rozgrywkach drużynowych wliczając zawodników
rezerwowych, otrzymuje tyle punktów ile przysługuje za zdobyte miejsce w określonych
zawodach.
1.5. Punkty przyznawane są na wniosek nauczyciela oraz na podstawie oficjalnego komunikatu
z zawodów.
1.6. Wygrywa uczeń, który uzyska największą liczbą punktów.
1.7. Ranking najlepszych sportowców szkoły przedstawiany i aktualizowany będzie na bieżąco
w gablocie sportowej na terenie szkoły.
2. Wyboru najwybitniejszych sportowców szkoły dokonuje się za szczególne osiągnięcia sportowe
zawodników klubowych w rywalizacji o gólnopolskiej i międzywojewódzkiej w okresie lipiec czerwiec bieżącego roku szkolnego.
2.1. Zawodnik może otrzymać wyróżnienie za wybitne osiągnięcia sportowe spełniając minimum
jedno z poniżej przedstawionych kryteriów:
1) zajęcie miejsca 1-8 w zawodach rangi Mistrzostw Polski (indywidualnych lub drużynowych),
2) zdobycie złotego medalu w zawodach rangi międzywojewódzkiej
(np. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików),
3) zajęcie miejsc 1-3 w ogólnopolskim rankingu w danym roku szkolnym,
4) ustanowienie rekordu Polski w danym roku szkolnym.

2.2. Do nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe typuje i wnioskuje wraz z uzasadnieniem trener
prowadzący danego zawodnika.
2.3. Osiągnięcia sportowe kandydata muszą być potwierdzone komunikatem z zawodów.
2.4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wyróżnienie zawodników mających inne
szczególne osiągnięcia sportowe spoza ww. kategorii (na wniosek trenera).
3. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów (miejsc ex aequo) o zwycięstwie w konkursie
decydują: w pierwszej kolejności ilość startów w zawodach wyższej rangi, w drugiej kolejności
łączna ilość startów (większa) we wszystkich zawodach w bieżącym roku szkolnym.
4. Uczeń/zawodnik, który na zawodach: w sposób rażący narusza dobre imię szkoły, nie przestrzega
i świadomie łamie zasady fair play, zachowuje się w sposób niegodny – nie otrzyma punktów za
udział w danych zawodach.
5. W przypadku rażących zaniedbań lub nieodpowiedniego zachowania uczeń/zawodnik może zostać
wykluczony z udziału w konkursie (decyzję podejmuje Zespół ds. Sportu).
6. Wnioski do Dyrektora Szkoły wraz z ostateczną liczba kandydatów do nagrody, kieruje
przewodniczący Zespołu ds. Sportu.
7. Termin składania wniosków mija z dniem 17.06.2019 r.
8. Ostateczną listę kandydatów zatwierdza Dyrektor Szkoły.
9. Punkty zlicza komisja w składzie:
 przewodniczący Zespołu ds. Sportu
 przedstawiciele Zespołu ds. Sportu (nauczyciele i trenerzy)
10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi pod koniec każdego roku szkolnego.
11. Laureaci otrzymują nagrody ufundowane przez Radę Rodziców lub Dyrekcję Szkoły.
12. Zmian w regulaminie może dokonywać Zespół ds. Sportu.

