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00 – 078 Warszawa

REGULAMIN

I. NAZWA WYDARZENIA SPORTOWEGO:
Makroregionalny Sportowy Turniej Miast i Gmin 2017
II. TERMIN I MIEJSCE:
26.05.2017 r. – 16.06.2017 r. – terytorium Rzeczypospolitej Polski
III. ORGANIZATORZY:
Organizatorem jest Makroregionalne Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (dalej
Makroregionalne TKKF).
1. Centralna Komisja Turniejowa– powołana przez Zarząd Makroregionalnego TKKF, w skład
której wchodzi po jednej osobie reprezentującą wojewódzkie towarzystwo krzewienia kultury
fizycznej będące członkami założycielami Organizacji.
2. Zadania Centralnej Komisji Turniejowej:
a/ ustalenie i nadzór nad przestrzeganiem zasad współpracy z:
- wojewódzkimi komisjami turniejowymi
- ogólnopolskimi mediami: prasa, radio, telewizja, media społecznościowe
b/ podsumowanie i ocena wyników ogólnopolskich
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stowarzyszenia sportowe. Z każdą z Komisji zostaną podpisane umowy współpracy
określające obowiązki oraz harmonogram działań.
3. Zadania Wojewódzkich Komisji Turniejowych:
a/promowanie imprez sportowych na terenie województwa, w którym działają
b/rekrutacja Uczestników tj. miast, gmin,
c/realizowanie i wspieranie imprez sportowych na teranie danego województwa, w tym
aktywny udział osobowy
Na poziomie lokalnym organizatorami wydarzenia sportowego będą samorządy terytorialne,
które samodzielnie i/lub przy współpracy lokalnych stowarzyszeń i klubów sportowych
podejmą się przeprowadzenia imprez sportowych.
IV. CELE I ZADANIA WYDARZENIA SPORTOWEGO
1. Nadrzędnym celem jest promowanie aktywności fizycznej wszystkich grup społecznych i
środowiskowych na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim w obszarze sportu
powszechnego.
2. Promowanie ruchu, sportu i rekreacji jako atrakcyjnej, właściwej i najlepszej formy spędzania
wolnego czasu oraz jako sposób na integrację rodzinną i międzypokoleniową.
3. Promowanie zdrowego stylu życia.
4. Motywowanie do aktywności fizycznej osób o różnych predyspozycjach fizycznych i
intelektualnych, osób w różnym wieku, z różnych środowisk i o zróżnicowanym statusie
społecznym.
5. Promocja wolontariatu sportowego i tworzenie centrów wolontariatu.

6. Budowanie silnego partnerstwa publiczno – prywatno - społecznego na rzecz sportu poprzez
zaangażowanie i wspólne realizowanie wydarzenia sportowego samorządów, przedsiębiorców
i organizacji pozarządowych.
V.

UCZESTNICTWO W WYDARZENIU SPORTOWYM

W wydarzeniu sportowym

Makroregionalny Sportowy Turniej Miast i Gmin 2017

mogą

startować wszyscy mieszkańcy gminy, miasta, powiatu i województwa, na którego terenie
odbywa się impreza sportowa. W imprezie sportowej mogą także wziąć udział osoby
niezamieszkujące wskazanego obszaru, ale przebywające na nim (tzw. goście), W wydarzeniu
mogą brać udział różne osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane - grupy formalne i
nieformalne (żołnierze, strażacy, harcerze, koła gospodyń, grupy parafialne, chór, itp.), które to
będą aktywnie uczestniczyć w imprezie.
Impreza sportowa zostanie uznana za zrealizowaną, jeżeli łącznie spełni następujące warunki:
1. Odbędzie się w terminie od 26 maja do 16 czerwca 2017 r.,
2. Impreza musi mieć charakter sportowy, a jej głównym elementem jest rywalizacja sportowa.
Podmiotem zgłaszającym imprezę sportową w ramach STMiG może być:
a.

Jednostka samorządu terytorialnego: urząd gminy, urząd miasta, urząd miasta i gminy,

b. Inny podmiot tj. klub sportowy, organizacja pozarządowa (wyłącznie za zgodą urzędu
właściwego dla siedziby organizacji) .
VI. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
Podmiot zgłaszający imprezę sportową zobowiązany jest do przestrzegania harmonogramu
realizacji wydarzenia sportowego.
VII.

PUNKTACJA

Klasyfikacja ogólnopolska przeprowadzona zostanie w następujących grupach:
I grupa:

do 5 tys. mieszkańców

II grupa:

5 tys. -7,5 tys. mieszkańców

III grupa: 7,5 tys. -15 tys. mieszkańców
IV grupa: 15 tys. – 40 tys. mieszkańców
V grupa: 40 tys. – 100.00 tys. mieszkańców
VI grupa: 100 tys. mieszkańców
Kryteria punktacji
Kryteria główne decydujące o przyznanej punktacji:
Stosunek % liczby uczestników do łącznej liczby mieszkańców danej gminy/ miasta. Wszystkie
podmioty zgłoszone do Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2017 mają obowiązek przesłać
sprawozdanie z przeprowadzonych imprez sportowych w nieprzekraczalnym terminie do 16
czerwca 2017 r. Sprawozdania przesłane po terminie nie będą uwzględniane w klasyfikacji
ogólnopolskiej.

Centralna Komisja Turniejowa po weryfikacji przedłożonych sprawozdań ogłosi wyniki nie
później niż do 30 czerwca 2017 r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej mtkkf.pl
VIII. SPRAWOZDAWCZOŚĆ
1. Każdy podmiot rejestrujący się i zgłaszający swój udział w wydarzeniu sportowym pn.
Makroregionalny Sportowy Turniej Miast i Gmin 2017 ma obowiązek przedłożyć/ przesłać
sprawozdanie z przeprowadzonych imprez sportowych w nieprzekraczalnym terminie do 16
czerwca 2017 r.
2. Wzór formularza będzie dostępny na stronie internetowej mtkkf.pl.

IX. NAGRODY
W STMiG 2017 nagrody zastaną przekazane po otrzymaniu środków.
Nagrodami będzie dofinansowanie kolonii sportowo-rekreacyjnych (noclegów i wyżywienia)
realizowanych w ośrodkach wskazanych przez centralna komisję (Przewidujemy możliwość
realizacji kolonii w sezonie letnim 2017 oraz ferie zimowe 2018).
Miasta i gminy sklasyfikowane w swoich grupach na pozycjach 1-3 otrzymają dofinansowanie
w wysokości 7000 złotych, na pozycjach 4-10 w kwocie 4 000 złotych.
Ponadto centralna komisja wyróżni dodatkowo 40 miast i gmin nagrodami dofinansowującymi
letni wypoczynek po 3000 złotych sportowo-rekreacyjnych realizowanych w ośrodkach
wskazanych przez centralna komisję .
X.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin jest podstawowym dokumentem regulującym prawa i obowiązki
Organizatora oraz podmiotów uczestniczących w Makroregionalny Sportowym Turnieju Miast
i Gmin
2. Organizator może wprowadzać dokumenty uzupełniające bądź uszczegóławiające niniejszy
Regulamin np. dyspozycje i zalecenia w obszarach tego wymagających.
3. Podmiot każdorazowo powinien kierować zapytania odpowiednio do koordynatora lokalnego,
następnie wojewódzkiej komisji turniejowej, która to w przypadku konieczności będzie
monitowała sprawę do Centralnej Komisji Turniejowej.
Prezes
Makroregionalnego Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej

