KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

I. Organizatorzy
Gospodarzem Finałów XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych Lubuskie 2017
jest Pani Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego. Realizatorem zadania jest Lubuska
Federacja Sportu.
II. Warunki uczestnictwa
1. W Finałach XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych Lubuskie 2017
uczestniczą zawodnicy i zawodniczki zakwalifikowani przez odpowiednie Polskie Związki Sportowe
i zgłoszeni do organizatora przez ogólnokrajowe stowarzyszenie lub związek stowarzyszeń działający w
obszarze kultury fizycznej województwa, które reprezentują zgłaszani sportowcy.
2. Podstawą udziału reprezentacji wojewódzkiej Finałach XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w sportach halowych Lubuskie 2017 jest zgłoszenie dokonane wyłącznie na oficjalnych drukach
organizatora OOM
3. Sposób eliminacji do Finałów XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych
Lubuskie 2017 określa Polski Związek Sportowy właściwy dla danego sportu w porozumieniu
z Zespołem Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu.
4. W zawodach Finałowych XXIII OOM w sportach halowych – Lubuskie 2017 mogą uczestniczyć
zawodnicy i zawodniczki posiadający:
- numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 388),
- licencję właściwego Polskiego Związku Sportowego lub inny dokument potwierdzający
uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez dany Polski
Związek Sportowy,
- aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu.
5. Ostatecznej weryfikacji uprawnień zawodników do startu dokonuje Sędzia
Główny/Delegat Techniczny powołany przez właściwy Polski Związek Sportowy najpóźniej w dniu
rozpoczęcia Finałów XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych Lubuskie 2017.
6. Zawodnik nie może startować w dwóch różnych sportach w ramach tego samego bloku
sportowego (organizowanego finału OOM).
7. Konkurencje będą przeprowadzone zgodnie z regulaminami uzgodnionymi i zatwierdzonymi przez
odpowiednie Polskie Związki Sportowe oraz Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu.
Łączna liczba uczestników Finałów XXIII OOM – Lubuskie 2017 wynosi 3 486 w tym 2468 zawodniczek
i zawodników, 648 trenerów, 327 sędziów, 43 przedstawicieli Polskich Związków Sportowych.

Zawody rozegrane zostaną w kategorii wiekowej junior młodszy w następujących sportach:
1. Badminton
2. Brydż sportowy
3. Gimnastyka
- artystyczna
- sportowa
- trampolina
4. Judo K i M
5. Piłka siatkowa K i M
6. Szachy
7. Szermierka
8. Taekwondo Olimpijskie
9. Tenis
10. Tenis stołowy
11. Warcaby
12. Zapasy
- kobiet
- styl klasyczny
- styl wolny
III. Zgłoszenia
Zgłoszenia poszczególnych województw do Finałów XXIII OOM w sportach halowych – Lubuskie 2017
dokonuje

właściwe

Wojewódzkie

Interdyscyplinarne

Stowarzyszenie

Sportowe,

na

druku

udostępnionym przez organizatora. W zgłoszeniu do zawodów należy podać pełną nazwę klubu
i dokładny adres, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji stowarzyszeń. Uczniowskie kluby
sportowe powinny wpisać skrót „UKS”, o ile nie ma go w zarejestrowanej nazwie klubu. Druki zgłoszeń
są do pobrania na oficjalnej stronie internetowej XXIII OOM – Lubuskie 2017 : www.lfs.zgora.pl .
Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń, przesyłają wyłącznie Wojewódzkie Interdyscyplinarne
Stowarzyszenia Sportowe pocztą elektroniczną na adres: oom@lfs.zgora.pl oraz do bezpośredniego
organizatora zawodów w poszczególnych sportach, których adresy poczty elektronicznej wraz
z obowiązującymi terminami zgłoszeń zostaną podane w Komunikacie nr 2. Wersje papierowe zgłoszeń
podpisane przez Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe należy niezwłocznie
przesłać na adres głównego organizatora Finałów XXIII OOM w sportach halowych – Lubuskie 2017.

Lubuska Federacja Sportu
66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków - Olimpijska 20
Warunkiem przyjęcia ekipy wojewódzkiej podczas akredytacji jest przedstawienie przez
kierownika reprezentacji wypełnionej komputerowo i podpisanej przez każdego uczestnika
( zawodnik, trener, opiekun ) listy meldunkowej oraz indywidualnego oświadczenia o wyrażeniu
zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. W przypadku zawodników nieletnich
oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podpisuje
rodzic lub prawny opiekun zawodnika.
Druki zgłoszeń, listy meldunkowej i oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie
danych osobowych będą do pobrania na stronie internetowej www.lfs.zgora.pl.
IV. Limity osób towarzyszących
Reprezentacjom wojewódzkim na Finały XXIII OOM w sportach halowych – Lubuskie 2017 przysługują
następujące limity osób towarzyszących:
liczba zawodników

liczba osób towarzyszących */**

1- 5

1

6 -10

2

11-16

3

17 – 25

4

26 – 32

5

33 – 40

6

41 – 50

7

51 – 60

8

61 – 70

9

71 – 80

10

81 – 90

11

91 – 100

12

101-120

13

121-150

14

* w limitach mieszczą się: szkoleniowcy, kierownicy, lekarze, opiekunowie, itp.
Osoby dodatkowe

Istnieje możliwość udziału w Finałach XXIII OOM w sportach halowych – Lubuskie 2017 dodatkowych
osób towarzyszących, na koszt jednostek delegujących, w uzgodnieniu z bezpośrednim organizatorem.
Gdy konieczne jest ze względów organizacyjnych, zwiększenie liczby osób towarzyszących
zawodnikom (trenerzy, rodzice, opiekunowie itd.) w sposób, który nie wynika z powyższych reguł,
jednostki delegujące powinny zgłosić to (na etapie planowania) bezpośredniemu organizatorowi
zawodów finałowych OOM w danym sporcie (wraz z uzasadnieniem) w terminie do 14 dniu przed
rozpoczęciem OOM.
Organizator nie ma obowiązku zapewniania pobytu (wyżywienie, zakwaterowanie, dostęp do obiektów
sportowych, zwyczajowo przyjętych upominków, itd.) dodatkowym uczestnikom o których mowa
powyżej. Organizator OOM może podjąć decyzję o zabezpieczeniu pobytu osób ww. osób
pozaregulaminowych na ich koszt.
Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe realizują i nadzorują udział reprezentacji
danego województwa w Finałach XXIII OOM w sportach halowych – Lubuskie 2017.
V. Ubezpieczenie i opieka medyczna
Zawodnicy, trenerzy, opiekunowie powinni być ubezpieczeni przez macierzyste stowarzyszenia
sportowe polisą następstw nieszczęśliwych wypadków – NNW.
Każdy zawodnik musi posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu.
Wszyscy uczestnicy muszą się legitymować numerem identyfikacyjnym PESEL oraz w razie
konieczności udzielenia pomocy lekarskiej umieć określić przynależność do właściwego Wojewódzkiego
Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Na obiektach sportowych będzie obecny zespół medyczny, który będzie do dyspozycji uczestników
w trakcie zawodów i 30 minut przed i po zawodach.
VI. Zasady finansowania Finałów XXIII OOM w sportach halowych – Lubuskie 2017
Ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki pokryte zostaną koszty:
- zakwaterowania i wyżywienia uczestników w limitach regulaminowych,
- ryczałtów sędziowskich,
- podróży sędziów,
- opieki medycznej,
- nagród regulaminowych ( puchary, medale, dyplomy),
- wynajmu, przygotowania i wyposażenia obiektów sportowych,
- przeprowadzenia zawodów, w tym koszty ubezpieczenia,
-pośrednie, związane z realizacją zadania.

Ze środków z budżetu województwa lubuskiego oraz budżetu samorządów lokalnych, miast gospodarzy
OOM pokryte zostaną koszty:
- promocja, otwarcie, zakończenie,
- wynajem obiektów sportowych,
- przygotowania i wyposażenia obiektów sportowych,
- transport
- upominki,
- dodatkowe nagrody pozaregulaminowe,
Na Finałach XXIII OOM w sportach halowych – Lubuskie 2017 nie pobiera się opłaty startowej.
Koszty dojazdu ekip wojewódzkich pokrywają jednostki delegujące. Dodatkowe koszty wynikające z
decyzji podjętych bez uzgodnienia z organizatorem, ponosi jednostka, w imieniu której występowała
dana osoba.
Rozliczanie kosztów podróży sędziów
Sędziom uczestniczącym w zawodach w ilościach regulaminowych przysługuje ryczałt w wysokości
określonej w Decyzji nr 7 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie
dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z organizacją
zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w roku 2016 oraz zwrot kosztów przejazdu
z miejsca zamieszkania do miejsca rozgrywania zawodów i z powrotem, na podstawie biletów lub faktur
publicznego transportu zbiorowego w jedną stronę (przyjazd) z uwzględnieniem przysługującej ulgi lub
w przypadku ich braku na podstawie ryczałtu do wysokości ryczałtu przejazdu publicznymi środkami
transportu (tabela opłat za bilety jednorazowe normalne lub ulgowe – taryfa podstawowa klasa
2 pociągów.
Sędziowie i osoby wykonujące prace zlecone winny znać i przedstawić Organizatorowi, nazwę i adres
właściwego Urzędu Skarbowego.
VII. Regulaminowe nagrody dla zwycięzców


Zawodnicy w poszczególnych konkurencjach za miejsca 1 do 3 otrzymują medale i dyplomy.



Zawodnicy w poszczególnych konkurencjach za miejsca 4 do 8 otrzymują dyplomy.



W łącznej klasyfikacji klubowej w każdej dyscyplinie sportu za miejsca 1 – 3 wręczane będą
puchary i dyplomy, za miejsca 4 - 8 wręczane będą dyplomy.



W łącznej klasyfikacji wojewódzkiej w każdej dyscyplinie sportu za miejsca 1 – 3 wręczane
będą puchary i dyplomy, za miejsca 4 - 8 wręczane będą dyplomy.



W generalnej klasyfikacji klubowej i wojewódzkiej Finałów XXIII OOM w sportach halowych –
Lubuskie 2017 za miejsca 1 – 8 wręczane będą puchary. Wręczenie nagród odbędzie się

podczas zakończenia OOM w gimnastyce sportowej w hali tenisowej Wojewódzkiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie w dniu 11 czerwca 2017r.
( niedziela) godzina do ustalenia.
VIII. Komunikaty.
Komitet Organizacyjny Finałów XXIII OOM w sportach halowych – Lubuskie 2017 wyda Komunikat nr 1
i Komunikat nr 2, w których zawarte będą szczegółowe informacje dotyczące przebiegu OOM.
W poszczególnych sportach będą publikowane na bieżąco szczegółowe wyniki rozegranych konkurencji
w miejscu dostępnym dla zainteresowanych, publikowanych 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) informacje zawierające
zweryfikowane wyniki końcowe poszczególnych konkurencji z naliczonymi punktami systemu sportu
młodzieżowego.
Wyniki poszczególnych sportów będą przekazywane przez bezpośrednich organizatorów zawodów na
adres wyniki@lfs.zgora.pl
IX. Ceremonia otwarcia i zakończenia Finałów XXIII OOM w sportach halowych – Lubuskie 2017


Ceremonia otwarcia Finałów XXIII OOM w sportach halowych – Lubuskie 2017 odbędzie się
w dniu 1 kwietnia 2017r. ( sobota) o godz. 19.00 w hali tenisowej Wojewódzkiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Wezmą w niej udział
zawodnicy startujący w Finałach OOM w szachach oraz zaproszeni Goście. W otwarciu
planowany jest czynny udział 2 zawodników ( zawodniczka + zawodnik ) z każdego
województwa ubranych w dresy reprezentacyjne.



Ceremonia zamknięcia Finałów XXIII OOM w sportach halowych – Lubuskie 2017 odbędzie
się w hali tenisowej Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego
w Drzonkowie podczas zakończenia OOM w gimnastyce sportowej w dniu 11 czerwca 2017r.
( niedziela) godzina 14.00

Kontakt – Biuro Organizacyjne Finałów XXIII OOM w sportach halowych – Lubuskie 2017
Lubuska Federacja Sportu
66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków - Olimpijska 20
tel. (68) 324 – 84 – 56
Bogusław Sułkowski – tel. 606 782 244 – sprawy organizacyjne i sportowe
Marta Michalak – tel. 604 213 996 – sprawy finansowe
Aleksandra Siatecka – tel. 781 130 180 – sprawy organizacyjne
e - mail: oom@lfs.zgora.pl
www.lfs.zgora.pl

DO ZOBACZENIA W LUBUSKIEM
Komitet Organizacyjny
luty 2017

