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I.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.

W zawodach finałowych XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich Łódzkie 2013
(zwanych dalej XIX OOM) mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki posiadający obywatelstwo
polskie, Kartę Polaka oraz małoletni sportowcy zamieszkujący w Polsce, których przynajmniej
jedno z rodziców uzyskało obywatelstwo polskie na podstawie przepisów ustawy o repatriacji z
dnia 9 listopada 2000 r.(Dz.U.z 2004 r Nr 53, poz.53,532, ze zm.). Każdy zawodnik powinien
posiadać licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
wydaną przez właściwy polski związek sportowy. We współzawodnictwie mogą uczestniczyć
również obywatele państw Unii Europejskiej, mieszkający na terenie Polski i posiadający licencję
właściwego polskiego związku sportowego. Do klasyfikacji końcowej współzawodnictwa
sportowego młodzieży uzdolnionej zalicza się tylko punkty zdobyte przez zawodników
posiadających obywatelstwo polskie.
Ostateczną listę zawodników zakwalifikowanych do finałów opublikują właściwe polskie związki
sportowe (po przeprowadzeniu eliminacjach strefowych lub centralnych) w ilościach oraz
rocznikach podanych w regulaminach systemu sportu młodzieżowego na rok 2013,
zamieszczonych na oficjalnej stronie internetowej XIX OOM: www.oom2013.info
Zawodnikowi nie wolno startować w dwóch różnych sportach.
Łącznie w finałach XIX OOM uczestniczyć będzie 8866 osób, w tym: 6279 zawodników, 1583
trenerów i opiekunów, 915 sędziów, 89 przedstawicieli polskich związków sportowych.
Każdy uczestnik XIX OOM winien legitymować się dowodem tożsamości ze zdjęciem (dowód
osobisty, paszport, legitymacja szkolna), znać swój nr PESEL i przynależność do Oddziału NFZ,
posiadać polisę ubezpieczenia NNW (klubowa, WISS, indywidualna), a zawodnicy dodatkowo
powinni posiadać aktualne badania lekarskie poświadczone w książeczce/karcie zdrowia
zawodnika (ważne 6 miesięcy) - zgodnie z:
• rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o
zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz
przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia (Dz.U. 2011 Nr 88, poz. 500),
• rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy
uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu
wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego (Dz.U. 2011 Nr
88, poz. 502).
W związku z istniejącym na dzień dzisiejszy zapisem w umowie pomiędzy Ministerstwem Sportu
i Turystyki, a Łódzką Federacją Sportu (zwaną dalej ŁFS) dotyczącym posiadania oświadczeń o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie, zawartych w dokumentacji umowy, danych osobowych na
potrzeby administrowanych przez Ministerstwo systemów informatycznych (w tym list
meldunkowych) wszyscy uczestnicy olimpiady (zawodnicy, trenerzy i opiekunowie, sędziowie i inne
osoby funkcyjne) winny w momencie akredytacji złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na
gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury
Fizycznej dla potrzeb rozliczenia dofinansowania do kosztów realizacji zadania pn. „Przygotowanie,
organizacja i przeprowadzenie zawodów finałowych XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w
sportach letnich Małopolska 2012". Oświadczenie w imieniu zawodników niepełnoletnich
podpisuje jeden z rodziców lub opiekunów prawnych.
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II.

ZGŁOSZENIA

1.

Warunkiem przyjęcia ekipy wojewódzkiej jest przedstawienie podczas akredytacji wypełnionej
i podpisanej przez wszystkich uczestników (zawodników, trenerów, opiekunów, sędziów)
listy meldunkowej, zamieszczonej na stronie internetowej: www.oom2013.info
Zgłoszenia ekip wojewódzkich dokonują wyłącznie Wojewódzkie Interdyscyplinarne
Stowarzyszenia Sportowe na drukach, które są do pobrania ze strony internetowej XIX OOM.
Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń reprezentacji wojewódzkich w poszczególnych sportach
należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@oom2013.info oraz adres elektroniczny
bezpośredniego organizatora, który zostanie podany w Komunikacie nr 2. Terminy nadsyłania
zgłoszeń zostaną podane oddzielnie dla każdego sportu w Komunikacie nr 2. Wersję papierową
zgłoszenia podpisaną przez WISS należy niezwłocznie przesłać listownie na adres biura ŁFS, podany
w niniejszym komunikacie.
W zgłoszeniu do zawodów należy podać pełną nazwę klubu, zgodną ze statutem i wpisem
w licencji do uczestnictwa w danym sporcie, wydanej zgodnie z regulaminem właściwego
polskiego związku sportowego. Uczniowskie kluby sportowe powinny wpisać skrót „UKS", o ile nie
ma go w nazwie klubu.
W zawodach podsystemu, zawodników obowiązują ubiory w barwach klubowych bądź
wojewódzkich.
Kierownika reprezentacji województwa w każdym sporcie wyznacza WISS - przekazując na piśmie
informację (nazwisko i telefon kontaktowy) do ŁFS (łącznie ze zgłoszeniem reprezentacji).

2.
3.

4.

5.
6.

III. LIMITY OSÓB
1.

Limity osób towarzyszących przysługujące reprezentacjom wojewódzkim XIX OOM:
Ilość zawodników
1-5
6-10
11-16
17-25
26-32
33-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100

Ilość osób towarzyszących*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

* w limitach mieszczą się: szkoleniowcy, kierownicy, lekarze, opiekunowie, itp. W sportach, w
których występuje zbiorowy przewóz sprzętu (wioślarstwo, kajakarstwo, żeglarstwo) przysługuje
dodatkowo jedno miejsce dla kierowcy na każde województwo.
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2.
3.

Istnieje możliwość udziału w XIX OOM osób dodatkowych (trenerów i opiekunów), na koszt
jednostek delegujących, w uzgodnieniu z bezpośrednim organizatorem, z zastrzeżeniem pkt. 3.
Osoby nie posiadające uprawnień wynikających z regulaminów (dodatkowi sędziowie, trenerzy,
rodzice, itd.), jeśli planują udział w zawodach na koszt własny, powinni zgłosić ten fakt
organizatorowi na dwa tygodnie przed zawodami. Organizator nie ma obowiązku zapewniania
warunków pobytu (wyżywienie zakwaterowanie, dostęp do obiektów sportowych, itp.)
dodatkowym uczestnikom (o których mowa wyżej). Jeżeli przyjmie wcześniejsze zgłoszenie, może
podjąć decyzję o zorganizowaniu warunków pobytu osób pozaregulaminowych.

IV. FINANSE
1.

2.

3.

4.

5.

Organizator podczas finałów XIX OOM zabezpiecza zgodnie z programem sportu: zakwaterowanie
i wyżywienie uczestników w ilościach regulaminowych średnio do kwoty 75,00 zł/osobodzień,
koszty organizacji zawodów, nagrody regulaminowe oraz upominki w ilościach regulaminowych.
Koszty dojazdu ekip wojewódzkich pokrywają organizacje delegujące. Dodatkowe koszty
wynikające z decyzji podjętych bez uzgodnienia z organizatorem, ponosi jednostka, w imieniu
której występowała dana osoba.
Sędziom uczestniczącym w zawodach zgodnie z regulaminem przysługuje ryczałt oraz zwrot
kosztów przejazdu w wysokości określonej w Założeniach organizacyjnych i finansowych zadań
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie szkolenia i współzawodnictwa młodzieży
uzdolnionej dotyczących sportu młodzieżowego oraz sportu osób niepełnosprawnych w 2013 roku,
prowadzonych przez Departament Sportu Wyczynowego.
Sędzia Główny w momencie wypłaty ryczałtu jest zobowiązany do złożenia bezpośredniemu
organizatorowi 1 egzemplarza podpisanego pełnego protokołu z wynikami rozegranych
konkurencji.
Sędziowie i osoby wykonujące prace zlecone winny znać swój nr PESEL oraz nazwę i adres
właściwego Urzędu Skarbowego.

V.

UBEZPIECZENIA I OPIEKA LEKARSKA

1.

Każdy zawodnik winien legitymować się aktualnymi badaniami lekarskimi potwierdzonymi przez
lekarza medycyny sportowej (patrz pkt. I.). Dodatkowo każdy uczestnik winien legitymować się nr
PESEL oraz umieć określić przynależność do Wojewódzkiego Oddziału NFZ (informacje niezbędne
w przypadku udzielania pomocy ambulatoryjnej lub przyjęcia do szpitala).
Zawodnicy, trenerzy i opiekunowie powinni być ubezpieczeni przez macierzyste stowarzyszenia
sportowe polisą następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Na obiektach sportowych będzie obecny zespół medyczny, który będzie udzielał doraźnej pomocy
medycznej w trakcie trwania zawodów oraz bezpośrednio przed i po zawodach.

2.
3.
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VI. KOMUNIKATY DYSCYPLIN I BIURO OLIMPIADY
1.

2.

3.

4.

W poszczególnych sportach będą publikowane na bieżąco szczegółowe wyniki rozegranych
konkurencji (wywieszane w miejscu dostępnym dla zainteresowanych, publikowane na stronach
internetowych bezpośrednich organizatorów, itp.).
Centralne biuro olimpiady będzie publikować na stronie olimpiady wyniki rozegranych konkurencji
oraz w możliwie najkrótszym czasie (po otrzymaniu wszystkich wyników) Biuletyn Informacyjny
zawierający zweryfikowane wyniki końcowe poszczególnych konkurencji z naliczonymi punktami
systemu sportu młodzieżowego.
Centralne biuro olimpiady do dnia 13.06.2013 r. będzie funkcjonować w siedzibie ŁFS.
W komunikacie nr 2 zostanie podany termin i miejsce funkcjonowania Centralnego Biura OOM
w późniejszym terminie.
Wszelką korespondencję listowną w trakcie trwania całej olimpiady proszę przesyłać na adres
siedziby ŁFS w Łodzi.

VII. REGULAMINOWE NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW
1.

2.

3.
4.

Zawodnicy w poszczególnych sportach i konkurencjach za zajęcie miejsca od 1 do 3 otrzymają
medale i dyplomy, a za miejsca od 4 do 8 - dyplomy. Dodatkowo we wszystkich sportach
i konkurencjach indywidualnych medal otrzymują trenerzy złotych medalistów, a w grach
zespołowych otrzymują wszyscy zawodnicy i trenerzy w ilości regulaminowej.
W łącznej klasyfikacji klubowej i wojewódzkiej każdym sporcie kluby i województwa za zajęcie
miejsca od 1 do 3 otrzymują puchary i dyplomy, a za miejsca od 4 do 8 - dyplomy, z zastrzeżeniem
pkt. 3.
W grach zespołowych, w których rywalizacja dotyczy drużyn wojewódzkich, będzie prowadzona
tylko klasyfikacja wojewódzka oraz będą przyznawane puchary i dyplomy tylko w tej klasyfikacji.
W generalnej klasyfikacji klubowej i wojewódzkiej XIX OOM za zajęcie miejsca od 1 do 6 będą
przyznawane puchary i dyplomy.

VIII. CEREMONIA OTWARCIA I ZAKOŃCZENIA OLIMPIADY
1.

2.

Uroczysta ceremonia otwarcia XIX OOM odbędzie się w dniu 12.07.2013 r. w Łodzi na rynku
Manufaktury (dokładna godzina rozpoczęcia zostanie podana w Komunikacie nr 2).
W ceremonii wezmą udział zawodnicy startujący w sportach w tym czasie rozgrywanych w Łodzi
i okolicy oraz zaproszeni przez Organizatora przedstawiciele władz państwowych, samorządowych,
a także działacze ogólnopolskich, wojewódzkich i lokalnych organizacji sportowych.
Ceremonia zamknięcia XIX OOM odbędzie się w dniu 30.08.2013 r. w Uniejowie (dokładna godzina
i miejsce zostaną określone w komunikacie nr 2). W ceremonii zamknięcia wezmą udział
zaproszeni przez organizatora przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, a także
działacze ogólnopolskich, wojewódzkich i lokalnych organizacji sportowych.
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3.

W programie zawodów każdego ze sportów winna być zaplanowana wewnętrzna ceremonia
otwarcia olimpiady wg ceremoniału przedstawionego przez organizatora (dołączonego do
Komunikatu nr 2). Na zakończenie zawodów w każdym ze sportów winna być zaplanowana
ceremonia dekoracji medalistów oraz wręczenia pucharów i dyplomów w klasyfikacji klubowej
i wojewódzkiej połączona z wewnętrznym zamknięciem olimpiady wg ceremoniału
przedstawionego przez organizatora (dołączonego do Komunikatu nr 2).

IX. KONTAKT

ŁÓDZKA FEDERACJA SPORTU
91-427 ŁÓDŹ UL. KAMIŃSKIEGO 7/9
www.oom2013.info
biuro@oom2013.info
tel./fax 42 678 27 56, 42 678 27 66
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