REGULAMIN PARAFIADY REGIONALNEJ W MYSZYŃCU, CZĘŚĆ SPORTOWA
1-2 czerwiec 2012r.
I. Cele zawodów :
- propagowanie sportu masowego związanego z działalnością szkół, klubów, parafii
- wyłonienie szkoły/parafii najbardziej zaangaŜowanej w działalność sportową.
II. Miejsce i termin imprezy:
- Obiekty sportowe w gminie Myszyniec. Biuro zawodów mieścić się będzie w Zespole Szkół
Powiatowych im. Ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 5. Czynne będzie w
godzinach trwania Parafiady.
- 1 czerwiec – konkursy artystyczne i wiedzy oraz zawody sportowe dla Diecezji ŁomŜyńskiej i Regionu
- 2 czerwiec – konkursy Artystyczne dla powiatu i dekanatu Myszyniec
III. Organizator imprezy:
- Parafia pw. Trójcy Przenajświętszj w Myszyńcu oraz Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół
Powiatowych w Myszyńcu im. Ks. Adama Bargielskiego
IV. Szczegółowy program imprezy będzie podany w terminie do 13 kwietnia 2009 r.
V. Warunki uczestnictwa w imprezie:
1. W Parafiadzie biorą udział wyłącznie zespoły reprezentujące poszczególne szkoły/parafie,
które zostały wcześniej zgłoszone i wpisane do protokołu zawodów, wg 3 kategorii
wiekowych:
I. Szkoły podstawowe (klasy IV-VI),
II. Gimnazjalne (I-III),
III. Średnie
2. Zgłoszenia do parafiady naleŜy dokonać ostatecznie do dnia 31.03.2012 na nadesłanej
karcie: pocztą, faksem lub e-mailem:
Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej,
Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego Nr 1
07430 MYSZYNIEC
http://www.parafia.myszyniec.pl/
e-mail: parafiadaregionalna.myszyniec@op.pl
Zespół Szkół Powiatowych im. Ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu,
ul. Dzieci Polskich 5
07-430 MYSZYNIEC
fax:
www.
e-mail: parafiadaregionalna.myszyniec@op.pl
z dopiskiem Parafiada 2012
3. Po tym terminie nadsyłane zgłoszenia nie będą uwzględniane !!!
4. Oryginał zgłoszenia naleŜy przedłoŜyć sędziemu głównemu w dniu rozpoczęcia parafiady.
5. Losowanie zespołów do konkurencji druŜynowych odbędzie się dnia 1.06.2012
w Zespole Szkół Powiatowych (adres j.w). Prosimy druŜyny o wytypowanie przedstawiciela
do publicznego losowania.
6. Organizatorzy zobowiązują szkoły/parafie do wyznaczenia pełnoletnich opiekunów dla swych
amatorskich reprezentacji w czasie trwania zawodów.
7. KaŜda szkoła/ parafia ma prawo wystawić jeden zespół w konkurencjach druŜynowych oraz
dowolną liczbę reprezentantów w konkurencjach indywidualnych, przy czym do punktacji
ogólnej będą wchodzić trzy najlepsze wyniki.
8. W poszczególnych konkurencjach będą mogły startować tylko i wyłącznie osoby wcześniej
zgłoszone. W wypadkach losowych dopuszcza się moŜliwość wymiany zawodników tylko za
zgodą sędziego głównego.
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9. KaŜdy zawodnik zobowiązany jest posiadać dokument toŜsamości ze zdjęciem, potwierdzający
rok urodzenia i miejsce zamieszkania.
10. Wszyscy uczestnicy zawodów startują według ustalonego regulaminu, opracowanego w
oparciu
o obowiązujące, wybrane przepisy PZPN, PZPS, PZPK, PZA, PZP, PZTS,PZLA.
11. We wszystkich sprawach spornych ostateczną decyzję podejmują sędziowie główni
poszczególnych dyscyplin.
12. KaŜda osoba biorąca udział w zawodach musi obowiązkowo posiadać zmienne obuwie
sportowe (w przypadku gry na sali gimnastycznej obuwie z jasnymi spodami) oraz odpowiedni
strój sportowy np. pływacki: klapki, ręcznik i inne.
13. Sędziami zawodów będą profesjonalni sędziowie i nauczyciele wychowania fizycznego
ze szkół parafii Myszyniec.
14. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, Ŝe zawodnik jest z dowolnego powodu np. kontuzji
lub choroby, niezdolny do uczestnictwa w zawodach, sędzia ma prawo odsunąć zawodnika od
startu.
15. Po zakończeniu zawodów zostanie sporządzony protokół uwzględniający wyniki
poszczególnych konkurencji z klasyfikacją końcową szkół/parafii.
16.
Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników zawodów pozostawione
w pobliŜu miejsca rozgrywania konkurencji, na trybunach. Za umyślne zniszczenia oraz szkody
powstałe na skutek złych zachowań zawodników odpowiadają sami sprawcy.
17. KaŜdy zawodnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem zawodów, który
dostępny jest na stronie internetowej ZSP w Myszyńcu oraz Parafii.
18. W miejscach rozgrywania konkurencji znajdować się będzie pomoc medyczna.
19. Zawody będą przebiegać w konkurencjach druŜynowych (piłka noŜna, piłka siatkowa) oraz
indywidualnych (tenis stołowy, pływanie, bieg na 60m). Wyniki indywidualne i druŜynowe
będą sumowane i wpłyną na ostateczną klasyfikację poszczególnych szkół/parafii.
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