
REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU NAJLEPSZEGO SPORTOWCA ROKU  

2017/2018 W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W RADOMIU 

 

Organizatorzy konkursu: Dyrektor szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego, administratorzy 

szkolnego facebooka. 

 Cel i czas konkursu: 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego sportowca w kategorii dziewcząt i chłopców  

w danym roku szkolnym.  

2. Propagowanie sportu i rekreacji wśród uczniów szkoły.  

3. Aktywizacja uczniów do reprezentowania szkoły w rozgrywkach sportowych oraz zajęciach 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych.  

4. Konkurs trwa od 2 października do końca roku szkolnego. 

Zasady konkursu:  

W konkursie na Najlepszego Sportowca Roku może brać udział każdy uczeń I-III Technikum  ZSE 

w Radomiu. 

Zasady punktacji: 

1. Uczeń uzyskuje punkty zarówno w zawodach indywidualnych jak i drużynowych.  

2. W zawodach drużynowych punkty otrzymują wszyscy zawodnicy zespołu.  

3. Ilość przyznawanych punktów uzależniona jest od rangi zawodów oraz zajętego miejsca. 

4. O kolejności miejsc w konkursie decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku jednakowej 

ich liczby, ilość startów oraz najlepszy wynik. 

Nagrody:  

Zwycięzcy rywalizacji w każdej kategorii otrzymują pamiątkową Statuetkę Najlepszego Sportowca 

Roku, miejsce drugie i trzecie dyplomy i medale. 

 Postanowienia końcowe:  

1. Sportowcem szkoły może być uczeń, który ma co najmniej ocenę bardzo dobrą z wychowania 

fizycznego.  

2. Sportowcem szkoły może być uczeń, który ma co najmniej ocenę poprawną z zachowania. 

3. Aktualny wykaz uczniów z punktacją wraz z regulaminem zamieszczany będzie w gablocie 

sportowej.  

4. Sportowcem roku może być jedynie osoba uprawiająca dyscypliny na rzecz szkoły (inne 

dyscypliny uprawiane poza szkołą nie podlegają przyznawaniu punktów)  

5. Podsumowanie konkursu następuje w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego.  

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz 

rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem 

 

 

 

 



PUNKTACJA : 

 

1.Zawody szkolne:  

 

I m-ce – 5 punktów  

II m-ce – 3 punkty  

III m-ce– 2 punkty  

Udział w zawodach – 1 punkt 

 

2. Zawody miejskie ROM: 

 

I m-ce – 10 punktów  

II m-ce – 8 punktów  

III m-ce – 6 punktów  

Udział w zawodach – 5 punktów 

 

 

3. Inne:  

 

- regularny udział w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych przez cały rok szkolny – plus 

10 punktów. 

 

 

 Za dostarczenie informacji o udziale ucznia w zawodach odpowiedzialni są nauczyciele 

oraz trenerzy danej konkurencji (specjalizacji) 

 

Regulamin został opracowany na potrzeby ZSE w Radomiu przez Komisję Wychowania 

Fizycznego w składzie: 

 

       mgr Małgorzata Olszewska                      

       mgr Mariusz Patyk 

       mgr Katarzyna Pankowska                

       mgr Bohdan Stawiński 

       mgr Ewa Sobień 

       mgr Michał Kowalewski 

       mgr Monika Pyszczek 


