
UCHWAŁA NR 128/2019
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 24 lipca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Turnieju Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Buskiego o tytuł 
"Najlepsi w sporcie"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 38 ust. 1 uchwały Nr XXXIX/397/2014 Rady Powiatu 
w Busku-Zdroju z dnia 18 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Buskiego (t.j. Dz. Urz. 
Województwa Świętokrzyskiego z 2017 r. poz. 2782 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Zatwierdza się Regulamin Turnieju Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Buskiego o tytuł "Najlepsi 
w sporcie", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr 123/2008 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju  z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie 
zatwierdzenia Regulaminu Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Buskiego o tytuł "Najlepsi w sporcie".

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Wiceprzewodniczący Zarządu

mgr inż. Stanisław Klimczak
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Załącznik do uchwały Nr 128/2019

Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 24 lipca 2019 r.

Regulamin Turnieju Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Buskiego o tytuł "Najlepsi w sporcie"

Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia współzawodnictwa sportowego pomiędzy uczniami 
szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Buski.

§ 1. 

Celem Turnieju Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Buskiego o tytuł „Najlepsi w sporcie”, zwanego 
w dalszej części Regulaminu „Turniejem”, jest popularyzacja sportu i zdrowego stylu życia wśród młodzieży 
oraz aktywizacja uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Buski 
w zakresie rozwoju form i organizacji szkolnych przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej.

§ 2. 

1. Organizatorem Turnieju jest Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju, który zabezpiecza środki finansowe 
na pokrycie kosztów organizacji Turnieju oraz nagród dla szkół uczestniczących w Turnieju.

2. Realizatorem zadań w zakresie organizacji Turnieju jest Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego im. Józefa Grudnia w Busku - Zdroju pełniący funkcję Powiatowego Koordynatora 
Sportu, zwany w dalszej części Regulaminu „Koordynatorem”.

§ 3. 

1. Rozgrywki sportowe w ramach Turnieju trwają od września danego roku do czerwca roku następnego, 
według ustalonego harmonogramu.

2. Harmonogram, o którym mowa w ust.1, ustala Koordynator w porozumieniu z nauczycielami 
wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych uczestniczących w Turnieju.

§ 4. 

1. W Turnieju mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat 
Buski.

2. Udział w Turnieju jest bezpłatny. Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat, w tym opłaty startowej. 

3. Rozgrywki turniejowe mają charakter drużynowy. Każda szkoła może wystawić jedną drużynę 
w każdej kategorii wymienionej w § 5.

4. Udział w Turnieju szkoły zgłaszają Koordynatorowi do 15 września każdego roku.

§ 5. 

Uczestnicy Turnieju mogą brać udział w rozgrywkach sportowych w następujących dyscyplinach 
sportowych i kategoriach:

1) piłka ręczna dziewcząt,

2) piłka ręczna chłopców,

3) piłka siatkowa dziewcząt,

4) piłka siatkowa chłopców,

5) piłka koszykowa dziewcząt,

6) piłka koszykowa chłopców,
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7) piłka nożna chłopców,

8) tenis stołowy dziewcząt,

9) tenis stołowy chłopców,

10) lekkoatletyka dziewcząt,

11) lekkoatletyka chłopców.

§ 6. 

Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz na podstawie obowiązujących 
przepisów dotyczących poszczególnych dyscyplin sportowych.

§ 7. 

O kolejności zdobytych miejsc w ogólnej klasyfikacji Turnieju decyduje łączna liczba zdobytych 
punktów w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach.

§ 8. 

Obsługę sędziowską rozgrywek sportowych wykonują nauczyciele szkół uczestniczących w Turnieju. 

§ 9. 

1. Drużyny reprezentujące poszczególne szkoły biorące udział w Turnieju zdobywają następujące 
nagrody:

1) reprezentacja dziewcząt danej szkoły, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów w kategoriach dla 
dziewcząt otrzymuje puchar wraz z dyplomem,

3) reprezentacja chłopców danej szkoły, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów w kategoriach dla 
chłopców otrzymuje puchar wraz z dyplomem,

4) szkoła, której reprezentacje dziewcząt i chłopców zdobędą łącznie najwyższą liczbę punktów, otrzymuje 
Puchar Starosty Buskiego oraz tytuł „Najlepsi w sporcie w roku szkolnym …./….” wraz z dyplomem.

2. Szkoły, których drużyny wezmą udział w Turnieju, otrzymają nagrody rzeczowe lub finansowe.

3. System punktacji, na podstawie którego ustala się wartość nagród rzeczowych lub finansowych, jest 
następujący:

1) za zajęcie I miejsca w danej kategorii – 4 punkty,

2) za zajęcie II miejsca w danej kategorii – 3 punkty,

3) za zajęcie III miejsca w danej kategorii – 2 punkty,

4) za zajęcie IV miejsca w danej kategorii – 1 punkt.

4. Nagrody rzeczowe lub finansowe dla uczestników Turnieju przyznawane są według następujących 
kryteriów:

1) maksymalna wartość nagrody za zajęcie poszczególnych miejsc w ogólnej punktacji:

a) I miejsce: 1500 zł,

b) II miejsce: 1 200 zł,

c) III miejsce: 1 100 zł,

d) IV miejsce: 1 000 zł,

2) maksymalna wartość nagrody za zajęcie miejsca w kategorii dziewcząt:

a) I miejsce: 800 zł,

b) II miejsce: 700 zł,
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c) III miejsce: 600 zł,

d) IV miejsce: 500 zł,

3) maksymalna wartość nagrody za zajęcie miejsca w kategorii chłopców:

a) I miejsce: 800 zł,

b) II miejsce: 700 zł,

c) III miejsce: 600 zł,

d) IV miejsce: 500 zł.

§ 10. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga zebranie nauczycieli opiekujących 
się drużynami wszystkich szkół uczestniczących w Turnieju. 
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Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju uchwałą nr 123/2008 z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Buskiego o tytuł "Najlepsi w sporcie" stworzył możliwość
udziału w całorocznych rozgrywkach sportowych uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez
Powiat Buski. W związku z reformą oświaty, która spowodowała konieczność przekształcenia szkół
ponadgimnazjalnych w szkoły ponadpodstawowe zaszła konieczność dostosowania przedmiotowego
Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego. Ponadto w Regulaminie wprowadzono zmiany dotyczące
liczby punktowanych miejsc oraz doprecyzowano dane realizatora zadań w zakresie organizacji Turnieju.

W związku z powyższym istnieje potrzeba podjęcia niniejszej uchwały.
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