REGULAMIN
Współzawodnictwa sportowego w ramach
Żagańskiej Powiatowej Licealiady Młodzieży
w roku szkolnym 2010/2011

1. We współzawodnictwie uczestniczą szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez powiat
żagański oraz specjalne ośrodki szkolno wychowawcze
ZSO Żagań
ZSP Szprotawa
ZSTiL Żagań
ZSZ Szprotawa
ZST-H Żagań
ZSP Iłowa
SOSW Żagań
SOSW Szprotawa
oraz nieklasyfikowane ZS CKR Henryków i OHP Wiechlice
2. Do punktacji generalnej ŻPLM wliczane będą punkty za 7 najlepszych wyników dziewcząt
i chłopców oraz zawodów finałowych LOM.
3 .Punkty uzyskane przez zespoły dziewcząt i chłopców dają wynik końcowy w punktacji
generalnej szkół w ŻPLM. W przypadku uzyskania przez szkoły takiej samej liczby punktów
o miejscu w Żagańskiej Powiatowej Licealiadzie Młodzieży decyduje większa liczba
pierwszych miejsc we wszystkich zawodach powiatowych w przypadku równej ilości I
miejsce ilość miejsc II, itd.
4. Punktacja w piłce ręcznej, piłce siatkowej, piłce koszykowej
I miejsce – 10 pkt.
II miejsce – 8 pkt.
III miejsce 7 pkt.
IV miejsce – 6 pkt.
V – VIII miejsce – 3 pkt.
5. Punktacja w tenisie stołowym, biegach przełajowych, badmintonie, szachach1, unihokeju,
zawodach l-a.
I miejsce – 10 pkt.
II miejsce – 8 pkt.
III miejsce - 7 pkt.
IV miejsce – 6 pkt.
V miejsce – 5 pkt.
VI miejsce – 4 pkt.
VII miejsce – 3 pkt.
VIII miejsce – 2 pkt.
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W rozgrywkach szachowych punkty przyznawane będą szkole bez podziału na dziewczęta i chłopców.

6. Dodatkowe punkty w klasyfikacji szkoły mogą uzyskać za miejsca osiągnięte w zawodach
finałowych LOM:
I
miejsce – 3pkt
II - III
miejsce – 2pkt.
IV – VIII miejsce – 1pkt
We wszystkich konkurencjach sportowych odbywających się w ramach LOM szkoły
oceniane są zespołowo.
7. Jeżeli zespół szkolny nie weźmie udziału w zawodach sportowych przewidzianych w
terminarzu otrzyma punkty ujemne za pierwsze zawody -3pkt., za kolejne -10pkt.
8. Za pierwsze miejsce szkoły otrzymują puchar przechodni i dyplom, pozostałe szkoły
otrzymują dyplomy. Zdobycie przez szkołę w trzech kolejnych edycjach pierwszego miejsca
we współzawodnictwie w ramach ŻPLM powoduje zdobycie pucharu starosty na własność.
Wysokość nagród dla uczestników ustala Zarząd Powiatu Żagańskiego.
9.Dla Ośrodków Szkolno Wychowawczych prowadzi się osobną punktację. Wysokość nagród
dla Ośrodków ustala Zarząd Powiatu.
10. W terminie 7 dni od dnia zakończenia zawodów można składać odwołanie.
Odwołanie w pierwszej kolejności rozpatruje sędzia główny danych zawodów.
Od decyzji głównego sędziego służy odwołanie do Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystyki w Żaganiu.
Decyzja Naczelnika jest ostateczna.
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