REGULAMIN
XIV Międzynarodowych Sportowych Mistrzostw Polski
dla Pracowników Samorządowych, Radnych i Parlamentarzystów
pod Honorowym Patronatem
Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego
1. Cel

popularyzacja czynnej formy wypoczynku i rekreacji wśród parlamentarzystów,
radnych i pracowników samorządowych,

wymiana doświadczeń oraz nawiązanie przyjacielskich kontaktów,

wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek
2. Organizator
Komitet Organizacyjny, w skład którego wchodzą:
 Urząd Miejski w Gorlicach - Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych,
 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach,
 MKS „Radość” w Gorlicach,
 Gorlickie Centrum Kultury,
 Zarząd Powiatowy LOK w Gorlicach,
3. Termin i miejsce:
Zawody zostaną przeprowadzone w dniach 5 - 8 września 2019 r. w Gorlicach.
4. Uczestnictwo
W zawodach mogą brać udział parlamentarzyści i pracownicy ich biur, radni i pracownicy
samorządowi oraz pracownicy urzędów wojewódzkich z kraju i zagranicy. Zawodnicy
winni posiadać dobry stan zdrowia oraz powinni być ubezpieczeni w zakresie NW.
5. Zgłoszenia
Każda instytucja może zgłosić dowolną liczbę uczestników w dwóch kategoriach
wiekowych. Od każdego zawodnika należy dokonać wpłaty wpisowego w wysokości 80 zł.
na konto Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach w BGŻ O/Gorlice nr 84 2030 0045 1110
0000 0160 8890 w terminie do 23.08.2019 r. z zaznaczeniem „wpisowe na
XIV mistrzostwa”. Zgłoszenia imienne i drużynowe /zgodnie z załączoną kartą zgłoszeń/
prosimy o przesłanie na adres: Urzędu Miejskiego w Gorlicach, Rynek 2,
38-300 Gorlice lub e-mail: jkg2000@um.gorlice.pl w terminie do dnia 23.08.2019 r.
6. Konkurencje
W ramach zawodów przeprowadzone zostaną n/w konkurencje w 2 kategoriach
wiekowych, w klasyfikacji mężczyzn tj. do 45 lat oraz powyżej 45 lat oraz w 2 kategoriach
wiekowych, w klasyfikacji kobiet tj. do 40 lat oraz powyżej 40 lat
a) badminton
b) tenis stołowy
c) pływanie styl dowolny (kobiety na 25 m, mężczyźni na 50 m)
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a bez podziału na kategorie wiekowe /klasyfikacja tylko kobiet i mężczyzn/:
a) strzelanie z kbks – 50 m,
b) rzut lotkami (dart),
Ponadto rozegrane zostaną mixty w tenisie stołowym i badmintonie (liczba zgłoszonych
przez jednostkę mixtów dowolna) oraz turniej piłki plażowej z udziałem mieszanych drużyn
3 osobowych (jednostka może zgłosić max. 2 drużyny).
7. Punktacja
Prowadzona będzie punktacja na najbardziej wszechstronnego zawodnika i zawodniczkę
mistrzostw /bez względu na kategorię wiekową/. Każdy zawodnik ma prawo startu
w dowolnie przez siebie wybranych konkurencjach - do punktacji zalicza się punkty
z 4 najlepszych konkurencji. Punktacja w poszczególnych konkurencjach :
1 miejsce – 15 pkt, 2 m – 13 pkt, 3 m – 11 pkt, 4 m – 9 pkt, 5 m – 8 pkt, 6 m – 7 pkt,
7 m – 6 pkt, 8 m – 5 pkt, 9 m – 4 pkt, 10 m – 3 pkt, 11 m – 2 pkt, 12 m – 1 pkt,
W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji wielobojowej o zajętym miejscu
decydować będą wyższe miejsca w poszczególnych konkurencjach, a jeżeli te będą takie
same to o wyższym miejscu decydować będzie wiek – im starszy zawodnik/zawodniczka
tym wyższe miejsce. Punkty z mixt-ów i turnieju piłki siatkowej plażowej nie zalicza się do
punktacji indywidualnej (tylko drużynowa). Do punktacji zespołowej zostaną zaliczone
punkty wg klucza jak w punktacji indywidualnej, za zajęcie miejsc w poszczególnych
konkurencjach z uwzględnieniem grup wiekowych. Z konkurencji indywidualnych i mixtów
zalicza się sumę punktów za trzy najlepsze miejsca oraz dwa z siatkówki plażowej.
8. Nagrody
Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych konkurencjach indywidualnych
i grach mieszanych oraz we wszystkich kategoriach wiekowych zawodniczki i zawodnicy
otrzymują medale, nagrody rzeczowe i dyplomy. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc
w punktacji na najbardziej wszechstronnego zawodnika, zawodniczkę – puchary, nagrody
rzeczowe i dyplomy. Najwszechstronniejsza parlamentarzystka/ parlamentarzysta puchar, nagroda rzeczowa i dyplom. Za zajęcie pierwszych 1 - 5 miejsca w punktacji
drużynowej puchary i dyplomy, pozostałe drużyny otrzymują dyplomy. Najlepsza ekipa
zagraniczna otrzymuje puchar Burmistrza Miasta Gorlice.
9. Zasady finansowania
Koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy. Uczestnicy zawodów pokrywają
we własnym zakresie koszty: przejazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia
Uwaga w dniu 5 września 2019 r. koszt obiadokolacji pokrywa organizator.
10. Postanowienia końcowe
Wszystkich zawodników obowiązuje na obiektach sportowych obuwie sportowe /mile
widziane jednakowe stroje sportowe/. W poszczególnych dyscyplinach obowiązywać będą
szczegółowe regulaminy. Interpretacja regulaminu przysługuje organizatorowi.
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