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1. Warunki uczestnictwa
1.1. W finałach XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych Śląskie 2020 (dalej: OOM)
uczestniczą zawodnicy i zawodniczki zgłoszeni do organizatora przez ogólnokrajowe stowarzyszenie lub
związek stowarzyszeń działający w obszarze kultury fizycznej województwa, które reprezentują zgłaszani
sportowcy.
1.2. Podstawą udziału reprezentacji wojewódzkiej w finałach OOM jest zgłoszenie dokonane na druku
zgłoszeniowym dostępnym na stronie: www.oomslask2020.pl (w zakładce „Pobierz").
1.3. Sposób eliminacji do finałów OOM określa Polski Związek Sportowy (dalej: PZS) właściwy dla danego sportu w
porozumieniu z Zespołem Sportu Młodzieżowego przy Instytucie Sportu w Warszawie. Zasady
przeprowadzenia eliminacji corocznie publikowane są przez Zespół w regulaminach szczegółowych SSM.
1.4. W finałach OOM mogą uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki spełniający łącznie następujące kryteria:
a) być zarejestrowani w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności lub posiadać obywatelstwo
innego państwa Unii Europejskiej i indywidualny i niepowtarzalny identyfikator we właściwym dla danego
państwa rejestrze
b) posiadać licencję właściwego pzs lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo zawodnika we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez dany pzs,
c) posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do szkolenia i współzawodnictwa.
1.5. Ostatecznej weryfikacji uprawnień zawodników do startu dokonuje sędzia główny/delegat techniczny
powołany przez właściwy PZS najpóźniej w dniu rozpoczęcia finałów OOM, na konferencji technicznej
1.6. Zawodnik nie może startować w dwóch różnych sportach w ramach tego samego bloku sportowego
(organizowanego finału OOM).
1.7. Konkurencje będą przeprowadzone zgodnie z regulaminami uzgodnionymi i zatwierdzonymi przez właściwe
Polskie Związki Sportowe oraz Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu.
1.8. Łączna liczba uczestników finałów XXVI OOM w sportach zimowych wynosi: 1682, w tym 1147 zawodniczek i
zawodników, 263 trenerów i osób towarzyszących , 27 przedstawicieli pzs oraz 272 sędziów.
1.9. Zawody rozegrane zostaną w termie 30.01 – 08.03.2020 ( kalendarz w załączeniu) następujących sportach:
 Biathlon












Curling
Hokej na lodzie
Koszykówka K i M
Łyżwiarstwo figurowe
Łyżwiarstwo szybkie tor długi
Łyżwiarstwo szybkie tor krótki (short track)
Narciarstwo klasyczne biegi
Narciarstwo klasyczne skoki i KN
Narciarstwo alpejskie
Snowboard
Saneczkarstwo

2. Zgłoszenia
2.1. Warunkiem przyjęcia ekipy wojewódzkiej jest przedstawienie podczas akredytacji wypełnionej i podpisanej
przez wszystkich uczestników (zawodników, trenerów, opiekunów, sędziów) listy meldunkowej oraz
oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych na
stronie internetowej: www.oomslask2020.pl
2.2. Zgłoszenia ekip wojewódzkich dokonują Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia. Wypełnione
komputerowo druki zgłoszeń reprezentacji wojewódzkich w poszczególnych sportach należy przesłać pocztą
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elektroniczną na adres: zgloszenia@oomslask2020.pl a także na adres e-mail bezpośredniego organizatora
zawodów, zamieszczonego na stronie internetowej OOM.
2.3. Zgłoszenie w wersji elektronicznej powinno trafić do biura OOM oraz do bezpośredniego organizatora
najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zawodów.
2.4. Wersję papierową zgłoszenia podpisaną przez Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe
należy niezwłocznie przesłać listownie na adres Biura Olimpiady:
Śląska Federacja Sportu ul. Kościuszki 191, 40-525 Katowice

3.

Limity osób
3.1.
Limity osób towarzyszących przysługujące
reprezentacjom wojewódzkim podczas XXVI OOM:
Liczba zawodników
1-5
6-10
11-16
17-25
26-32
33-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100

Liczba osób
towarzyszących*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

* w limitach mieszczą się: szkoleniowcy, kierownicy,
lekarze, opiekunowie, itp. (zgodnie z regulaminem).

3.2. Istnieje możliwość udziału w OOM osób dodatkowych, na koszt jednostek delegujących, w uzgodnieniu z
bezpośrednim organizatorem.
3.3. Osoby, które nie posiadają uprawnień wynikających z regulaminów (dodatkowi sędziowie, trenerzy, rodzice,
itd.), jeśli planują udział w zawodach na koszt własny, powinni zgłosić ten fakt organizatorowi na dwa tygodnie
przed zawodami.
3.4. Organizator nie ma obowiązku zapewniania warunków pobytu (wyżywienie, zakwaterowanie, dostęp do
obiektów sportowych, upominków, itp.) dodatkowym uczestnikom (o których mowa wyżej). Jeżeli przyjmie
wcześniejsze zgłoszenie, może podjąć decyzję o zorganizowaniu warunków pobytu osób pozaregulaminowych.

4. Finanse
4.1. Organizator podczas finałów XXVI OOM zabezpiecza zgodnie z regulaminem: zakwaterowanie i wyżywienie
uczestników w liczbach regulaminowych w każdym sporcie, koszty organizacji zawodów oraz nagrody
regulaminowe.
4.2. 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.
4.3. Sędziom uczestniczącym w zawodach w ilościach regulaminowych przysługuje ryczałt w wysokości określonej
w decyzji nr 2 Ministra Sportu z dnia 08 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i
współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry
wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w
sportach zimowych, halowych i letnich” oraz zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca
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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) analogicznie do rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r w sprawie należności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej tytułu podroży służbowych
(Dz.U.poz.167).
4.4. Dopuszcza się zwrot kosztów podróży uczestników zadania samochodem prywatnym na zasadach rozliczenia
kosztów podróży krajowych i zagranicznych do wysokości określonych w ww. rozporządzeniu.
4.5. Sędziowie i osoby wykonujące prace zlecone winny znać nazwę i adres właściwego Urzędu Skarbowego.

5. Ubezpieczenia i opieka lekarska
5.1. Każdy zawodnik winien legitymować się aktualnym orzeczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do szkolenia
i współzawodnictwa .Dodatkowo każdy uczestnik winien legitymować się nr PESEL oraz umieć określić
przynależność do Wojewódzkiego Oddziału NFZ (informacje niezbędne w przypadku udzielania pomocy
ambulatoryjnej lub przyjęcia do szpitala).
5.2. Zawodnicy, trenerzy i opiekunowie powinni być ubezpieczeni przez macierzyste stowarzyszenia sportowe
polisą następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
5.3. Na obiektach sportowych będzie obecny zespół medyczny, który będzie udzielał doraźnej pomocy medycznej
w trakcie trwania zawodów oraz bezpośrednio przed i po zawodach.

6. Komunikaty sportów i biuro olimpiady
6.1. W poszczególnych sportach będą publikowane na bieżąco szczegółowe wyniki rozegranych konkurencji
(wywieszane w miejscu dostępnym dla zainteresowanych, publikowanych na stronach internetowych
bezpośrednich organizatorów, itp.). Centralne biuro olimpiady będzie publikować na stronie olimpiady wyniki
rozegranych konkurencji.
6.2. Centralne biuro olimpiady od dnia 30.01.2020r. będzie funkcjonować w siedzibie Śląskiej Federacji Sportu przy
ul. Kościuszki 191, 40-525 Katowice tel. 32/257 22 60
6.3. Wszelką korespondencję listowną w trakcie trwania całej Olimpiady proszę przesyłać na adres siedziby
Federacji.

7. Regulaminowe nagrody dla zwycięzców
7.1. Zawodnicy w poszczególnych sportach i konkurencjach sportowych za zajęcie miejsca od 1 do 3 otrzymują
medale i dyplomy, za miejsca od 4 do 8 - dyplomy.
7.2. W łącznej klasyfikacji klubowej i wojewódzkiej każdego sportu, kluby i województwa za zajęcie miejsca od 1 do
3 otrzymują puchary oraz za zajęcie miejsca od 1 do 8 dyplomy.

8. Ceremonia otwarcia i zamknięcie XXVI OOM
8.1. Ceremonia otwarcia XXVI OOM odbędzie się w dniu 18.02.2020 r. o godz. 18.00 w Wiśle (Amfiteatr)
8.2. W ceremonii wezmą udział zawodnicy ze sportów aktualnie rozgrywanych w tym miejscu oraz zaproszeni
goście.
8.3. Organizator serdecznie zaprasza do udziału w ceremonii wszystkich uczestników olimpiady.
8.4. Ceremonia zamknięcia XXVI OOM w sportach zimowych odbędzie się w dniu 28.03.2020r. o godzinie 14.00
w Hotelu Vienna House Easy w Katowicach przy ul. Sokolskiej 24
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9. Kontakt
Śląska Federacja Sportu
Ul. Kościuszki 191
40-525 Katowice
tel. 32 257 22 60
www.federacja.net.pl

Załączniki:
1. Kalendarz XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych „Śląskie 2020”.
2. Druk zgłoszenia oraz listy meldunkowej.
3. Druk oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.

