
REGULAMIN 
 X ARCHIDIECEZJALNEJ SPARTAKIADY LSO  

O PUCHAR PRZECHODNI METROPOLITY WROCŁAWSKIEGO 

Konkurencje zespołowe w Henrykowie 
KATEGORIA WIEKOWA - SZKOŁA PODSTAWOWA 

L.p. Nazwa konkurencji Miejsce rozgrywek Zasady Punktacja Uwagi

I. PIŁKA NOŻNA 
boisko szkolne nr 1 przy KLO

-drużyny 6-osobowe   
- ilość zmian dowolna czas gry 2x5 min, 3 min przerwy  
- zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPN  
- obuwie piłkarskie bez kołków metalowych 

- wygrany mecz: 3 pkt  
- remis 1 pkt 
- przegrany mecz 0 pkt. 

Rozgrywki prowadzone będą systemem grupowym.  
W przypadku dużej ilości drużyn mecze rozgrywane będą 
systemem pucharowym. O kolejności miejsc zdecyduje 
większa ilość zdobytych punktów, wynik bezpośredniego 
spotkania, lepsza różnica bramek. 

II. MINI PIŁKA KOSZYKOWA  boisko szkolne nr 2 przy KLO - drużyny 5 osobowe   
- czas gry 2x10 min   

Rozgrywki prowadzone będą systemem grupowym.  
W przypadku dużej ilości drużyn mecze rozgrywane będą 
systemem pucharowym. 

III. TENIS STOŁOWY sala gimnastyczna w ZSS 
Henryków

- po dwie osoby z parafii    
- gra się do dwóch wygranych setów

- jak w konkurencjach 
indywidualnych    

IV. SZACHY  Ogród włoski przy KLO -drużyny 2-osobowe 
 -bez podziału na kategorie wiekowe

 - jak w konkurencjach 
indywidualnych 

V. INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE boisko szkolne  - drużyny parafialne składają się z 2- óch osób   
- uczestnicy mają wyznaczoną trasę dwukrotnie   
- wygrywa zawodnik, który pierwszy minie linie mety po 
prawidłowym przebiegnięciu określonego dystansu  

- jak w konkurencjach 
indywidualnych  

VI. BIEGI SZTAFETOWE  boisko szkolne - drużyna (sztafeta) składa się z 3-ech zawodników   
- zawodnicy mają do przebiegnięcia wyznaczoną trasę w 
określonym sektorze przekazują sobie pałeczkę sztafetową    
- wygrywa drużyna, której zawodnik minie pierwszy linie 
mety po prawidłowym przebiegnięciu określonego dystansu   
- trasa będzie wyznaczona przez uczniów KLO ubranych w 
sportowe kamizelki

- jak w innych 
konkurencjach   

VII. ZWINNOŚCIOWY TOR PRZESZKÓD sala gimnastyczna KLO  - zespoły 4-osobowe   - jak w innych 
konkurencjach   

VIII KONKURENCJA NIESPODZIANKA  
więcej informacji w dniu 
Spartakiady 

- drużyny 2- osobowe, jeden ze Szkoły Podstawowej jeden 
z Gimnazjum 

- jak w innych 
konkurencjach   
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REGULAMIN 
 X ARCHIDIECEZJALNEJ SPARTAKIADY LSO  

O PUCHAR PRZECHODNI METROPOLITY WROCŁAWSKIEGO 

Konkurencje zespołowe w Henrykowie 
KATEGORIA WIEKOWA - GIMNAZJUM 

      

L.p. Nazwa konkurencji Miejsce rozgrywek Zasady Punktacja Uwagi

I. PIŁKA NOŻNA boisko szkolne w ZSS Henryków   - drużyny 6-osobowe   
- ilość zmian dowolna czas gry 2x5 min, 3 min przerwy  
- zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPN  
- obuwie piłkarskie bez kołków metalowych 

- wygrany mecz: 3 pkt  
- remis 1 pkt 
- przegrany mecz 0 pkt. 

Rozgrywki prowadzone będą systemem grupowym.   
W przypadku dużej ilości drużyn mecze rozgrywane będą 
systemem pucharowym.O kolejności miejsc zdecyduje 
większa ilość zdobytych punktów, wynik bezpośredniego   
spotkania, lepsza różnica bramek.

II. PIŁKA KOSZYKOWA boisko szkolne nr 2 przy KLO - drużyny 5-osobowe   
- czas gry 2x10 min   

O kolejności miejsc zdecyduje większa ilość zdobytych 
punktów, wynik bezpośredniego spotkania. 
W przypadku dużej ilości drużyn mecze rozgrywane będą 
systemem pucharowym  

III. TENIS STOŁOWY sala gimnastyczna w ZSS Henryków - po dwie osoby z parafii    
- gra się do dwóch wygranych setów   

- jak w konkurencjach indywidualnych     

IV. SZACHY Ogród włoski przy KLO -drużyny 2-osobowe 
- bez podziału na kategorie wiekowe 

- jak w konkurencjach indywidualnych  Prowadzący: Pan Franciszek Dąbrowski

V. 

VI 

INDYWIDUALNE BIEGI 
PRZEŁAJOWE  

KONKURENCJA 
NIESPODZIANKA  

boisko szkolne 

więcej informacji w dniu Spartakiady

- drużyny parafialne składają się z 2- óch osób   
- uczestnicy mają wyznaczoną trasę dwukrotnie   
- wygrywa zawodnik, który pierwszy minie linie mety po 
prawidłowym przebiegnięciu określonego dystansu   

- drużyny 2- osobowe, jeden ze Szkoły Podstawowej jeden 
z Gimnazjum

- jak w konkurencjach indywidualnych    

jak w innych konkurencjach   
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REGULAMIN 
 X ARCHIDIECEZJALNEJ SPARTAKIADY LSO  

O PUCHAR PRZECHODNI METROPOLITY WROCŁAWSKIEGO 

Konkurencje zespołowe w Henrykowie 
KATEGORIA WIEKOWA - LICEUM 

PUNKTACJA ZAWODÓW 
Punktacja zawodów zespołowych (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa i biegi sztafetowe) 

Drużyna za zajęcie następującego miejsca w danej konkurencji otrzymuje: 
I miejsce - 30 punktów  II miejsce - 20 punktów  III miejsce - 10 punktów  IV miejsce - 5 punktów 

Punktacja zawodów indywidualnych (tenis stołowy, szachy, indywidualne biegi przełajowe) 
Drużyna za zajęcie następującego miejsca w danej konkurencji otrzymuje: 

I miejsce - 10 punktów II miejsce - 7 punktów III miejsce - 4 punkty IV miejsce - 1 punkt 
VIII Spartakiadę Liturgicznej Służby Ołtarza wygrywa drużyna, która uzyska najwięcej punktów. 

UWAGI KOŃCOWE 
Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do kierownika danej konkurencji lub bezpośrednio do Sekretariatu Spartakiady mieszczącej się na boisku (biały namiot). 

L.p. Nazwa konkurencji Miejsce rozgrywek Zasady Punktacja Uwagi

I. PIŁKA SIATKOWA sala gimnastyczna obok Orlika 
w Ziębicach   

- gra się do dwóch wygranych setów  
- obowiązują przepisy PZPS  

- wygrany mecz: 2 pkt  
- przegrany mecz 0 pkt. 

Rozgrywki prowadzone będą w grupach wyłonionych w 
drodze losowania.  Zwycięzcy grup rywalizować będą 
między sobą o I i II miejsce. Drużyny, które zajmą w  
grupach II miejsce będą grać o III i IV miejsce  
w rozgrywkach. W przypadku dużej ilości drużyn mecze 
rozgrywane będą systemem pucharowym. 

II. PIŁKA NOŻNA Orlik w Ziębicach  - drużyny 7-osobowe   
- ilość zmian dowolna czas gry 2x5 min, 3 min przerwy  
- zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami PZPN  
- obuwie piłkarskie bez kołków metalowych 

- wygrany mecz: 3 pkt  
- remis 1 pkt 
- przegrany mecz 0 pkt. 

Rozgrywki prowadzone będą  systemem grupowym.  W 
przypadku dużej ilości drużyn mecze rozgrywane będą 
systemem pucharowym . O kolejności miejsc zdecyduje 
większa ilość zdobytych punktów, wynik bezpośredniego  
spotkania, lepsza różnica bramek.

III. PIŁKA KOSZYKOWA  Orlik w Ziębicach  - uczestnicy: uczniowie gimnazjum i liceum   
- drużyny 5-osobowe   
- czas gry 2x10 min   

W przypadku dużej ilości drużyn mecze rozgrywane będą 
systemem pucharowym   
O kolejności miejsc zdecyduje większa ilość zdobytych 
punktów, wynik bezpośredniego spotkania
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