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ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ 
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Międzyszkolne zawody sportowe Gdańskiej Olimpiady Młodzieży stanowią integralną część 
ogólnokrajowego  systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.  

1.2. Zawody organizowane są w trzech kategoriach wiekowych  

IGRZYSKA DZIECI (dla uczniów ur. w roku 2007 i młodszych) 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (dla uczniów ur. w latach 2005 – 2006) 

LICEALIADA ( uczniowie dziennych szkół średnich ur. w roku 2000 i młodsi) 

1.3. Zawody Gdańskiej Olimpiady Młodzieży zostaną przeprowadzone z uwzględnieniem 

terminarza kalendarza Wojewódzkiego Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego. 

1.4. Objaśnienia dotyczące rejestracji w SRS (https://srs.szs.pl/) w roku szkolnym 
2019/2020:  

 Szkoły już zarejestrowane i będące w systemie SRS zgłaszają swój akces do wybranego rodzaju 

współzawodnictwa w roku szkolnym 2019/2020 nie później niż do 30 września 2019 r:  

 Po aktualizacji danych szkoły - profil szkoły staje się aktywny na rok szkolny 2019/2020  

 Szkoły nowo zgłaszane postępują wg poniższej instrukcji: (Załącznik nr 4) 

W roku szkolnym 2019/2020 szkoły, które zamierzają przystąpić do współzawodnictwa 

sportowego zobowiązane są  do 30.09.2019 roku zgłosić chęć uczestnictwa w zawodach 
wchodzących w skład Kalendarza Imprez SZS poprzez specjalną stronę internetową: 
https://srs.szs.pl/  

Po zalogowaniu się na stronie nauczyciel, który koordynuje starty szkoły w zawodach sportowych 
współzawodnictwa szkół, zaznacza poziom rozgrywek oraz odznacza wszystkie dyscypliny,                    
w których zamierza wystartować szkoła. Następnie wpisuje podstawowe dane reprezentantów 
szkoły, przypisując uczniom dyscypliny, w których biorą udział.  

Przed zawodami nauczyciel generuje zgłoszenie szkoły do konkretnych zawodów i etapu 
rozgrywek. Zgłoszenie  do zawodów po podpisaniu przez dyrektora szkoły i nauczyciela wf, należy 
obowiązkowo dostarczyć gospodarzowi zawodów wraz z aktualnymi legitymacjami szkolnymi 

zawodników podczas weryfikacji. 

Program Systemu Rejestracji Szkół jest intuicyjny i zapamiętuje dane uczniów, dane szkoły                     
i nauczycieli, tak, że ułatwione jest wygenerowanie następnych zgłoszeń.  

Uwaga!  

Obowiązuje wszystkich administratorów SRS -„Bramka” zapisów do zawodów ma być 
zamknięta:  
- do zawodów szczebla powiatowego i półfinału wojewódzkiego 3 dni przed terminem 

zawodów  
- do zawodów szczebla finału wojewódzkiego – 5 dni przed zawodami. 
Instrukcja rejestracji SRS do pobrania:  

https://srs.szs.pl/uploads/instrukcja_srs_2019.pdf 
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