Wzorując się na ceremoniale olimpijskim oraz przepisach federacji sportowych, lokalne komitety organizacyjne imprez
sportowych w tym Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży powinny kierować się następującymi zasadami:
1. Ceremoniał powinien zawierać elementy edukacyjne oraz ustalony stały program (jak protokół ekip). Winien
być dynamiczny, o podniosłym charakterze z elementami patriotycznymi oraz dostarczać wrażeń estetycznych.
2. Ceremoniał należy dostosować do szczebla organizacyjnego i rangi zawodów, uwzględniając miejsce (stadion,
hala sportowa, ulica, skocznia narciarska, basen itp.), porę roku i dnia.
3. Ceremonie nie mogą być przesadnie rozbudowane. Odstępstwa można uczynić w przypadku imprez
młodzieżowych o charakterze igrzysk, aby popularyzować ideę olimpizmu.
4. Przemówień nie powinno być więcej niż trzy, w tym wygłoszenie formuły otwarcia imprezy. Stosunkowo często
niestety się zdarza, że podczas otwarcia zawodów jest więcej chętnych do zabrania głosu aniżeli startujących
ekip. Ceremonia wówczas przedłuża się i odnosi odwrotny skutek. Zamiast edukować, budzi niechęć do
zawodów sportowych.
5. Do otwarcia imprezy sportowej zaprasza się osobę piastującą najwyższy urząd (spośród zaproszonych gości
honorowych), np. marszałek sejmiku wojewódzkiego.
6. Zamknięcie imprezy dokonuje osoba piastująca najwyższa funkcję sportową, obecny na zawodach prezes
związku sportowego albo przewodniczący komitetu organizacyjnego.
7. Ceremoniał imprezy powinien obejmować:
a) ceremonię otwarcia,
b) ceremonię zamknięcia,
c) nagradzanie zwycięzców,
d) wyróżnienia pamiątkami organizatorów, sponsorów, sędziów itp.
8. Część artystyczna i inne akcenty, np. reklamowe, nie mogą obrażać zarówno uczestników, jak i widzów.
9. Spotkanie towarzyskie (aperitif, cocktail party) uwzględnia się w programie w zależności od rangi imprezy lub
życzenia sponsora.
Propozycje scenariuszy uroczystości oficjalnych
OTWARCIE ZAWODÓW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wejście gości
Wejście ekip – tabliczki – marsz
Przedstawienie gości – spiker
Meldunek – składa sędzia główny lub kierownik zawodów – gościom i przedstawicielowi władz
Przemówienie I – gospodarz – Prezydent, Burmistrz
Przemówienie II – organizator – Prezes, Dyrektor – okręgu, klubu, MOSiR / inne /
Otwarcie – przedstawiciel władz

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Poczet flagowy / 3 osoby /
Wciągnięcie flagi – narodowej – hymn polski
. Wciągnięcie flagi – olimpijskiej – hymn olimpijski wersja skrócona
. Zapalenia znicza olimpijskiego
Odczytanie apelu olimpijskiego – zawodnik
Ślubowanie zawodników
Ślubowanie sędziów
Zejście ekip – marsz
Zejście gości

DEKORACJE
1. Wprowadzenie medalistów, Gości dekorujących oraz asystentek z medalami na tacach – kwiaty, dyplomy,
nagrody dodatkowe – marsz
2. Przedstawienie Gości wręczających medale – spiker :
- medal złoty wręcza - ………………..
- medal srebrny wręcza - ....................
- medal brązowy wręcza - ...................
3. Przedstawienie medalistów – spiker
- medal złoty XXVI OOM w sportach zimowych – „Śląskie 2020” w konkurencji zdobył – imię i
nazwisko zawodnika, klub, województwo, trener.
- medal srebrny ……….itd.
- medal brązowy ……….itd.
- dalsze miejsca – do 8
4. Wręczenie medali i dyplomów – ewentualne kwiaty i nagrody dodatkowe
5. Zejście medalistów i Gości
ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wejście Gości
Wejście ekip – tabliczki – marsz
Dekoracja w punktacji drużynowej – klubów i województw
Przemówienie – Gospodarz
Zakończenie – Przedstawiciel Polskiego Związku Sportowego
Poczet sztandarowy
Opuszczenie flagi narodowej i olimpijskiej – hymn państwowy
Zejście ekip i Gości – marsz

