WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY
w relacji klubowej
1. Cel
 popularyzacja i upowszechnienie sportu,
 rozwój dyscyplin sportu
 coroczne, wielostopniowe współzawodnictwo umożliwiające dokonywanie analizy pracy w
poszczególnych dyscyplinach sportu, klubach i dzielnicach Warszawy.
2. Program
System współzawodnictwa Warszawskiej Olimpiady Młodzieży realizowany jest na podstawie
niniejszego regulaminu zatwierdzonego przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawa.
2.1. W ramach systemu współzawodnictwa Warszawskiej Olimpiady Młodzieży oceniane będą następujące
zawody sportowe:
2.1.1 I
Mistrzostwa Warszawy Juniorów (MWJ)
II
Mistrzostwa Warszawy Juniorów Młodszych (MWJm)
III
Mistrzostwa Warszawy Młodzików (MWM)
IV
Mistrzostwa Warszawy Dzieci (MWD)
2.2. Program poszczególnych zawodów systemu precyzują szczegółowe regulaminy wojewódzkich
związków sportowych (wzs) i organizatorów zawodów.
WSPÓŁZAWODNICTWO
A. Część ogólna regulaminu
1. Organizator
1.1. System Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej nadzorowany jest przez Biuro Sportu i
Rekreacji.
1.2. Kierownictwo sportowe nad zawodami w poszczególnych dyscyplinach sprawują wojewódzkie związki
sportowe (wzs).
2. Ocena wyników
2.1. Zawodnik jest klasyfikowany i zdobywa punkty zaliczane do współzawodnictwa sportowego w
ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży tylko w jednej (swojej) kategorii wiekowej, to znaczy w
tej, w której ze względu na rok urodzenia i wewnętrzne przepisy dyscypliny powinien w danym roku
startować.
2.2. Jeżeli w danej konkurencji liczba ostatecznie sklasyfikowanych zawodników (zespołów, drużyn,
osad, par) jest mniejsza niż liczba miejsc punktowanych, to ostatni zawodnik (zespół, drużyna, osada,
para) nie otrzymuje punktów. Pod pojęciem "ostatecznie sklasyfikowanych" rozumie się zespół, osadę
lub zawodnika startującego indywidualnie, który zgodnie z regulaminem imprezy i przepisami danej
dyscypliny kończy konkurencję i zajmuje określone miejsce w zawodach. Wyjątek stanowią konkurencje,
w których ostateczna (finałowa) rywalizacja poprzedzona jest eliminacjami (na tych samych zawodach), a
zawodnik (drużyna, zespół, osada) poprzez taki start kwalifikuje się do rozgrywki finałowej i w finale z
różnych powodów nie zostaje sklasyfikowany.
2.2.1 Do punktacji zalicza się tylko te konkurencje, w których ostatecznie sklasyfikowano minimum
trzech zawodników (zespoły, drużyny, osady, pary). Nie dotyczy to gier zespołowych.
2.3. Punkty za start każdego zawodnika zaliczany jest do klasyfikacji dzielnic i klubów:
- w kategorii dzieci – za udział w jednej dyscyplinie, a w dyscyplinie w jednej konkurencji
- w kategorii młodzika - maksymalnie za udział w dwóch dyscyplinach, a w ramach jednej dyscypliny w
dwóch konkurencjach.
- w kategorii juniora młodszego - maksymalnie za udział w dwóch dyscyplinach, a w ramach jednej
dyscypliny w dwóch konkurencjach.
- w kategorii juniora - maksymalnie za udział w dwóch dyscyplinach, a w ramach jednej dyscypliny w
trzech konkurencjach.
2.4. Klasyfikacjami objęte są:
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- Mistrzostwa Warszawy Juniorów
- Mistrzostwa Warszawy Juniorów Młodszych,
- Mistrzostwa Warszawy Młodzików,
- Mistrzostwa Warszawy Dzieci
2.5. Do klasyfikacji zalicza się zawody sportowe organizowane do 30 listopada danego roku. Zawody
rozgrywane po tym terminie zalicza się do klasyfikacji roku następnego.
2.5.1 Do dnia 31 października wojewódzkie związki sportowe mogą przekazać na piśmie propozycje
zmian regulaminowych na rok następny. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2.6. Klasyfikacja ogłaszana jest w grudniu danego roku.
Wojewódzkie związki sportowe oraz organizatorów imprez sportowych w ramach systemu
współzawodnictwa WOM zobowiązuje się do nadsyłania sprawozdań (komunikaty z zawodów) objętych
systemem Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w ciągu 14 dni po zakończeniu zawodów (w przypadku
zawodów rozgrywanych w końcu listopada maksymalnie do 5 grudnia) na adres e-mailowy Biura Sportu
i Rekreacji sportur@um.warszawa.pl.
Komunikat powinien zawierać następujące dane: lokata, nazwisko i imię, rok urodzenia, pełna
nazwa klubu, wynik, punkty WOM.
W przypadku gier zespołowych i konkurencji drużynowych konieczne jest podanie składów
imiennych startujących zespołów (drużyn) z rokiem urodzenia każdego zawodnika.
W przypadku niedotrzymania powyższego terminu impreza sportowa nie zostanie ujęta w klasyfikacji
systemu Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
3. Uczestnictwo
3.1. Zasady uczestnictwa sprecyzowane są w regulaminach szczegółowych dyscyplin. W zawodach systemu
Warszawskiej Olimpiady Młodzieży mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki będący członkami
warszawskich klubów sportowych lub stowarzyszeń kultury fizycznej, należących do właściwego
mazowieckiego związku sportowego. W zgłoszeniu do zawodów powinna być podana pełna nazwa klubu
zgodna ze statutem klubu i wpisem z rejestru, ewidencji stowarzyszeń lub KRS. Dopuszcza się do startu
w zawodach WOM zawodników z klubów mazowieckich.
3.2. W przypadku startu w zawodach WOM zawodników z klubów mazowieckich, zawodnicy ci są
klasyfikowani i punktowani na tych samych zasadach co zawodnicy z klubów warszawskich.
4. Inne sprawy
4.1. Prawo do interpretacji wszystkich regulaminów ma Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.
4.2. Regulamin i zasady rozgrywania do pobrania ze strony internetowej Biura Sportu i Rekreacji
www.sportowa.warszawa.pl.
5. Zawodnik objęty procesem treningowym oraz uczestniczący w zawodach sportowych powinien posiadać
badania lekarskie zgodnie z przepisami polskich związków sportowych i Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia z dnia 23 marca 2009 r.18 lipca 2003 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich,
częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny
sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23.
rokiem życia (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2009 r.), na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr
164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje (Dz.U.2009.58.483).
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B. Regulaminy w poszczególnych kategoriach wieku
I. Mistrzostwa Warszawa Juniorów
1. Organizator
Organizatorem zawodów są Wojewódzkie Związki Sportowe
2.Termin i miejsce:
Terminy i miejsca zawodów określają Wojewódzkie Związki Sportowe w swoich rocznych kalendarzach.
3. Program zawodów:
W ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży (WOM) – Mistrzostw Warszawy Juniorów (MWJ)
dyscypliny indywidualne wiek zawodników dopuszczonych do startu podany jest w regulaminach
poszczególnych dyscyplin.
II. Mistrzostwa Warszawa Juniorów Młodszych
1. Organizator
Organizatorem zawodów są Wojewódzkie Związki Sportowe
2.Termin i miejsce:
Terminy i miejsca zawodów określają Wojewódzkie Związki Sportowe w swoich rocznych kalendarzach.
3. Program zawodów:
W ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży (WOM) – Mistrzostw Warszawy Juniorów Młodszych
(MWJMł) - wiek zawodników dopuszczonych do startu podany jest w regulaminach poszczególnych
dyscyplin sporty indywidualne.
III. Mistrzostwa Warszawy Młodzików (MWMł)
1. Organizator
Organizatorem zawodów są Wojewódzkie Związki Sportowe
2.Termin i miejsce:
Terminy i miejsca zawodów określają Wojewódzkie Związki Sportowe w swoich rocznych kalendarzach.
3. Program zawodów
W ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży (WOM) – Mistrzostw Warszawy Młodzików (MWMł)
wiek zawodników dopuszczonych do startu podany jest w regulaminach poszczególnych dyscyplin.
IV. Mistrzostwa Warszawy Dzieci (MWD)
1. Organizator
Organizatorem zawodów są Wojewódzkie Związki Sportowe
2.Termin i miejsce:
Terminy i miejsca zawodów określają Wojewódzkie Związki Sportowe w swoich rocznych kalendarzach.
3. Program zawodów
W ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży (WOM) – Mistrzostw Warszawy Dzieci (MWD) wiek
zawodników dopuszczonych do startu podany jest w regulaminach poszczególnych dyscyplin.
4. Ocena wyników
Patrz regulaminy szczegółowe - strona internetowa Biura Sportu i Rekreacji www.sportowa.warszawa.pl.
5. Zasady finansowania
5.1. Organizacja imprez rozgrywanych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej
finansowana jest przez Urząd m. st. Warszawy.
5.2. W ramach organizacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży NIE pobierane są opłaty startowe.

3

