
 

SPORTOWIEC ROKU- REGULAMIN 

II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii  Plater  

w Sosnowcu w roku szkolnym 2022/2023 

 

Cel i czas konkursu: 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego sportowca w kategorii dziewcząt i chłopców w danym 

roku szkolnym.  

2. Propagowanie sportu i rekreacji wśród uczniów szkoły.  

3. Aktywizacja uczniów do reprezentowania szkoły w rozgrywkach sportowych oraz zajęciach 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych.  

4. Konkurs trwa od 1 września do końca roku szkolnego. 

 

Zasady punktacji: 

1. Uczeń uzyskuje punkty zarówno w zawodach indywidualnych jak i drużynowych. 

2. W zawodach drużynowych punkty otrzymują wszyscy zawodnicy zespołu. 

3. Ilość przyznawanych punktów uzależniona jest od rangi zawodów oraz zajętego miejsca. 

4. O kolejności miejsc w konkursie decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku jednakowej ich 

liczby ilość startów, najlepszy wynik oraz ranga zawodów. 

 

Postanowienia końcowe:  

1. Sportowcem szkoły może być uczeń, który ma co najmniej ocenę bardzo dobrą z wychowania 

fizycznego.  

2. Sportowcem szkoły może być uczeń, który ma co najmniej ocenę dobrą z zachowania. 

3. Sportowcem roku może być jedynie osoba uprawiająca dyscypliny na rzecz szkoły i biorąca udział  

w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy (inne dyscypliny uprawiane poza szkołą 

nie podlegają przyznawaniu punktów). 

4. Jednorazowo w ciągu roku uczeń może uzyskać daną ilość punktów dotyczącą zawodów nie 

organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy.* 

5. Za indywidualny sukces na zawodach drużynowych uczeń otrzymuje dodatkowo połowę punktów, 

które przysługują każdemu członkowi drużyny na danym poziomie konkursu. 

6. Wykaz uczniów z aktualną punktacją oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie www.           

szkoły w zakładce „sport szkolny”. 

7. Podsumowanie konkursu następuje w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego.  



PUNKTACJA 

 

Udział w zawodach 
 

miejskich  5 punktów  

rejonowych  10 punktów  

wojewódzkich 15 punktów 

 

 

Zawody miejskie 
 

1 miejsce  20 punktów  

2 miejsce  15 punktów  

3 miejsce  10 punktów 

 

 

Zawody rejonowe 
 

1 miejsce  30 punktów  

2 miejsce  25 punktów  

3 miejsce  20 punktów  

4 -6 miejsce  10 punktów 

 

Zawody wojewódzkie 

 

1 miejsce  50 punktów  

2 miejsce  45 punktów  

3 miejsce  40 punktów  

4 miejsce  35 punktów  

5 – 8 miejsce 30 punktów 

9 - 16 miejsce        25 punktów 

 

 

Zawody ogólnopolskie 

1 miejsce 70 punktów 

2 miejsce65punktów 

3 miejsce60punktów 

4 miejsce 55punktów 

5-8 miejsce 50punktów 

9-16 miejsce 45punktów 



 

*Zawody nieorganizowane przez Szkolny Związek Sportowy 
 

1-3 miejsce miasto10 punktów 

1-3 miejsce rejon 20 punktów 

1-6 miejsce województwo 30 punktów 

1-12 ogólnopolskie 40 punktów 

 


