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1. Zawody sportowe organizowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły: polskie związki sportowe, organizacje pozarządowe działające 
na rzecz kultury fizycznej, światowe i europejskie federacje sportowe: 

 
1) „IGRZYSKA STRZELECKIE MŁODZIEŻY SZKOLNEJ z broni pneumatycznej”. 

Organizatorzy: 
Podlaski Kurator Oświaty; 
Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy; 
Podlaski Związek Strzelectwa Sportowego; 
Uczniowski Klub Sportowy „KALIBER” – organizator bezpośredni. 
Miejsca uznane za wysokie: I, II, III miejsce. 
 

2) Zawody sportowe w sportach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego, organizowane 

przez polskie związki sportowe
1
: 

a) Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (WMM); 
b) Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (MMM); 
c) Mistrzostwa Polski Młodzików (MPMło); 
d) Mistrzostwa Polski Młodzika Młodszego (MPMMł); 
e) Mistrzostwa Polski Juniorów; (MPJ); 
f) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (OOM)  

lub Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych (MPJM); 
g) Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP); 

3) Zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek Sportowy: 
a) Igrzyska Dzieci (ID); 
b) Igrzyska Młodzieży Szkolnej (IMS). 

4) Zawody sportowe organizowane przez organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury 

fizycznej
2
: 

5) Zawody sportowe organizowane przez światowe i europejskie federacje sportowe: 
a) oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Świata; 
b) oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Europy. 

 
2. Wykaz dyscyplin sportowych (indywidualnych i zespołowych), objętych 

współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, w których organizowane 
są zawody sportowe przez polskie związki sportowe, organizacje pozarządowe działające 

na rzecz kultury fizycznej, światowe i europejskie federacje sportowe
3
: 

 



aerobik, akrobatyka, akrobatyka sportowa, badminton, baseball, biathlon letni, biathlon 
zimowy, bilard, boks, biegi przełajowe, drużynowe biegi przełajowe, sztafetowe biegi 
przełajowe, biegi na orientację, brydż sportowy, czwórbój lekkoatletyczny, trójbój 
lekkoatletyczny, curling (tzw. szachy na lodzie), futsal (halowa piłka nożna), gimnastyka 
(artystyczna, sportowa, trampolina), golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, jeździectwo (skoki, 
ujeżdżanie WKKW), judo, ju-jitsu, kajakarstwo klasyczne, kajaki-kajak polo, kajakarstwo-slalom 
kajakowy, karate, karate fudokan, karate kyokushin, karate tradycyjne, karate WKF, 
kickboxing, kolarstwo, kolarstwo górskie, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, koszykówka 
klasyczna (5x5), koszykówka 3x3, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo 
figurowe, łyżwiarstwo szybkie (tor długi – long track), łyżwiarstwo szybkie (tor krótki – short 
track), narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, KN - kombinacja norweska), 
narciarstwo snowboard, orientacja sportowa, pięciobój nowoczesny, piłka nożna (kobiet, 
mężczyzn), piłka ręczna, piłka ręczna plażowa, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, 
pływanie piłka wodna, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, rowerowa 
jazda na orientację, rugby, saneczkarstwo (sporty saneczkowe), pływanie skoki do wody, 
snowboard, sport motorowy (karting), strzelectwo, strzelectwo sportowe, sporty wrotkarskie, 
sumo, szachy, szermierka, taekwondo ITF, taekwondo olimpijskie, tenis, tenis stołowy, 
triathlon, unihokej, warcaby (100 polowe), wioślarstwo, wrotkarstwo, wspinaczka sportowa, 
zapasy wolne, zapasy klasyczne, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe. 

3. Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu: 
– międzynarodowym (miejsca 1–8); 

– krajowym (miejsca 1–4); 
– wojewódzkim (miejsca 1–3); 

– powiatowym (miejsca 1 i 2); 

 
 

1 - polskie związki sportowe, których wykaz jest opublikowany na stronie internetowej 
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

2 – organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury fizycznej, których wykaz jest 
opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu po adresem: http://msit.gov.pl/pl/sport/polskie-zwiazki-sportow/informacje-
ogolne/7299,Polskie-zwiazki-sportowe-i-organizacje-pozarzadowe.html . 

3 – ustalono na podstawie dyscyplin sportu objętych współzawodnictwem sportowym dzieci 
i młodzieży szkolnej, objętych Systemem Sportu Młodzieżowego (SSM), opracowanym przez 
Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu oraz zawodów sportowych organizowanych 
przez Szkolny Związek Sportowy. 


