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REGULAMIN
Olimpiady Młodzieży Ewangelickiej
Tychy 2018
ORGANIZATORZY
Olimpiada Młodzieży Ewangelickiej - OME, jest imprezą sportową organizowaną
przez:
Ogólnopolskie Duszpasterstwo Młodzieży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w RP
Parafię Ewangelicko – Augsburską w Tychach,
Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe
Diecezjalnych Duszpasterzy Młodzieży.
OME odbywa się w Tychach.
Imprezą towarzyszącą jest IV Charytatywny Bieg Ewangelickiego Duszpasterstwa
Wojskowego - „Biegniemy dla Lenki” – dystanse 7, 14 lub 21 km.
Udział w OME jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu i zobowiązaniem
do jego
pełnego przestrzegania.
Szczegóły przyjmowania uczestników w oddzielnym komunikacie.
Na obiektach OME obowiązuje kategoryczny zakaz posiadania oraz spożywania
alkoholu, palenia tytoniu oraz używania środków odurzających.
Organizator ma prawo interpretacji niniejszego Regulaminu, w tym dyskwalifikacji
i wydalenia zawodnika lub drużyny w przypadku jego nie przestrzegania.
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UCZESTNICY
OME są otwarte dla reprezentantów parafii lub filiałów parafii Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej; oraz Kościołów
Ewangelickich z zagranicy.
W wyjątkowych okolicznościach istnieje możliwość zgłoszenia zawodnika nie
będącegoczłonkiem Kościoła EA w RP, pod warunkiem, że jest on żywo
związany z działalnością danej Parafii. Decyzję każdorazowo podejmuje
Proboszcz tej Parafii składając podpis na formularzu zgłoszeniowym.
W dyscyplinach zespołowych mogą być zgłaszane reprezentacje parafialne lub
międzyparafialne.
Diecezje diasporalne: (katowicka, mazurska, pomorsko-wielkopolska, warszawska,
wrocławska, katowicka mogą zgłosić drużyny diecezjalne.
Zgłoszony zawodnik może reprezentować tylko jedną parafię, filiał parafialny lub
diecezję i przez cały czas trwania OME występować tylko w "barwach"
parafii (diecezji), przez którą został właściwie zgłoszony.
Reprezentacja parafialna, filialna, lub diecezjalna musi mieć swego kapitana,
odpowiedzialnego za reprezentacje i reprezentującego ją przed
organizatorami.
Kapitan reprezentacji odpowiedzialny jest za drużynę, przez cały czas trwania
zawodów. Szczególnie za ś odpowiada za jej niepełnoletnich członków.
Na każdych dziesięciu niepełnoletnich zawodników, musi być wyznaczony
prawny, pełnoletni opiekun. Osoba taka ponosi pełną odpowiedzialność za
swoich podopiecznych. Opiekun jest zobowiązany do opieki nad
podopiecznymi przez cały czas trwania zawodów. Musi tak że nocować
wraz ze swoją grupą.
OPŁATY:
Do startu w zawodach OME zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy zostali
oficjalnie zgłoszeni przed upływem terminu wyznaczonego przez
organizatorów (6 maj 2018), oraz opłacili wpisowe w wysokości 150 złotych.–
Dowodem zgłoszenia jest wydany identyfikator uczestnika w dniu przyjazdu.
Wpłaty należy dokonać w dniu przyjazdu w biurze zawodów które znajduje się w
kancelarii Parafii Ewagelicko-Augsburskiej w Tychach przy ul. Burschego 20.:
Uczestnicy OME są zwolnieni z opłat w IV Charytatywnym Biegu Ewangelickiego
Duszpasterstwa Wojskowego - „Biegniemy dla Lenki”, muszą tylko zaznaczyć
chęć uczestnictwa w Biegu w Formularzu zgłoszeniowym. Formularze
zgłoszeniowe muszą być potwierdzone przez Proboszcza Parafii, z której
pochodzi uczestnik, lub Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży danej
reprezentacji diecezjalnej.
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USTALENIA OGÓLNE
W czasie trwania OME obowiązuje dyscyplina, sportowe zachowanie oraz
odpowiedni strój sportowy na obiekt ach sportowych.
Niestawienie się zgłoszonego zawodnika na zawody (start / mecz) w
wyznaczonym czasie (dopuszczalne spóźnienie: 10 minut), może
spowodować dyskwalifikacje dla zawodnika / reprezentacji.
Sędziowie mają obowiązek karania zawodników wykluczeniem za popełnienie
rażących przewinień (między innymi za używanie: obelżywego,
ordynarnego, obraźliwego języka lub gestów, plucie na przeciwnika lub inną
osobę, dokonanie brutalnego faulu).
Poszczególne dyscypliny sportowe rozgrywane są z podziałem na mężczyzn i
kobiety. W wyjątkowych przypadkach, gdy drużynie brakuje zawodników,
kobieta może wystąpić w męskim zespole.
Nie ma możliwości by mężczyzna grał w zespole kobiecym.
Niektóre konkurencje rozgrywane są w systemie seniorzy / juniorzy. Młodsi
zawodnicy mogą występować w drużynach seniorskich. Pod groźbą
dyskwalifikacji całej drużyny, nie ma możliwości by seniorzy występowali w
drużynach juniorskich.
Zawodnik może wystąpić tylko w jednej kategorii wiekowej (juniorzy, seniorzy) przez
cały czas trwania zawodów.
Brak

Na

więcej niż jednego zawodnika w podstawowym składzie drużyny
równoznaczny jest z jej dyskwalifikacją oraz przyznaniem walkowera drużynie
przeciwnej.
organizatorach spoczywa obowiązek zapewnienia stosownej opieki
medycznej w czasie rozgrywania poszczególnych dyscyplin sportowych.

We wszystkich wątpliwych i spornych sprawach podejmowanie decyzji, jak i
interpretacja regulaminu należy do Organizatorów OME.
Zasady rozgrywania poszczególnych dyscyplin sportowych regulują odrębne
przepisy, jako załącznik do regulaminu.
NAGRODY
Organizator zapewnia: w dyscyplinach indywidualnych: za zajęcie miejsc I-III
dyplom, w dyscyplinach drużynowych: za zajęcie miejsc I-III dyplom - dla
całej drużyny + trener i kierownik drużyny.
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, koszulka okazjonalną
Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego
Ks. Marcin Konieczny
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DYSCYPLINY SPORTOWE
OLIMPIADY MŁODZIEŻY EWANGELICKIEJ
TYCHY 2018
Organizatorzy OME przewidują rozegranie następujących konkurencji w niżej
wymienionych dyscyplinach – ostateczny ich wykaz zostanie opracowany
na podstawie otrzymanych zgłoszeń.
Lekkoatletyka – biegi 100m, 200m, 400m, 800m, pchnięcie kulą (waga: kobiety 3kg,
mężczyźni 5 kg), rzut oszczepem (waga: kobiety 600g, mężczyźni 700g), skok
w dal.
Piłka nożna – pole gry 56m x 26m, bramki 5m x 2m, można zgłosić maksymalnie
12 zawodników, w meczu gra 7 zawodników w polu + bramkarz, nie ma
pozycji spalonej, zmiany zgłaszane sędziemu (zawodnik może zejść –
odpocząć, wejść z powrotem do gry. Minimalna liczba zawodników ażeby
drużyna mogła zagrać – 5 +1. Czas gry – 2 x 40 min. Przerwa 10 minut. System
– w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.
Koszykówka – można zgłosić maksymalnie 10 zawodników. Czas gry 4 kwarty po
10min. bez zatrzymywania czasu. Czas zatrzymywany tylko na rzuty osobiste
oraz w czasie ostatniej minuty kwarty. W przypadku remisu – dogrywka 5 min.
System – w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.
Koszykówka uliczna – można zgłosić maksymalnie 4 zawodników. W meczu gra
3 zawodników. System i czas gry – w zależności do liczby zgłoszonych drużyn.
Siatkówka – można zgłosić maksymalnie 10 zawodników. System – w zależności od
liczby zgłoszonych drużyn.
Siatkówka Plażowa – drużyna składa się z 2 zawodników. System – w zależności od
liczby zgłoszonych drużyn.
Piłka Ręczna – można zgłosić maksymalnie 12 zawodników. System i czas gry –
w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.
Unihokey – System i czas gry – w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.
Badminton – gry pojedyncze, gry podwójne, pary mieszane. Lotka syntetyczna
MAVIS. System – w zależności od liczby zgłoszeń.
Pływanie – dystanse 50 m i 100 m, style: grzbiet, dowolny, klasyczny, sztafeta 4 x
50m.
Kajakarstwo – kajaki rekreacyjne dwuosobowe. Dystanse: jedynki, dwójki – 500m,
jedynki, dwójki – 1000m. Sztafeta 4 x 500 m jedynki, Sztafeta 4 x 1000 m dwójki.
System – w zależności od liczby zgłoszeń.
Tenis stołowy - gry pojedyncze, gry podwójne, pary mieszane. System – w
zależności od liczby zgłoszeń.
Tenis Plażowy - gry podwójne (kobiet, mężczyźni), pary mieszane. Link do zasad:
http://osirgoldap.pl/wp-content/uploads//2015/07/Przepisy-gry-w-TenisPla%C5%BCowy.pdf
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PROGRAM - PLAN
OLIMPIADY MŁODZIEŻY EWANGELICKIEJ
TYCHY 2018
31.05.2018 (czwartek)
10.00 – otwarcie OME – Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany
10.30 – start IV
Charytatywnego Biegu Ewangelickiego Duszpasterstwa
Wojskowego „Biegniemy dla Lenki” – dystanse 7, 14 lub 21 km
Szczegółowy program sportowy Olimpiady zostanie podany po zamknięciu
listy zgłoszeń do OME.
Sędzia Główny
Przewodniczący
Komisji Sportowo-Technicznej
mgr Artur Kluz
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