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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 17 paêdziernika 2001 r.

w sprawie zasad wspó∏zawodnictwa sportowego dzieci i m∏odzie˝y.

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycz-
nia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81,
poz. 889 i Nr 102, poz. 1115) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Wspó∏zawodnictwo sportowe dzieci i m∏odzie-
˝y realizowane jest poprzez:

1) zawody sportowe organizowane dla ogó∏u dzieci
i m∏odzie˝y szkolnej,

2) zawody sportowe organizowane dla dzieci i m∏o-
dzie˝y uzdolnionej sportowo.

§ 2. Wspó∏zawodnictwo sportowe obejmuje zawo-
dy:

1) klubowe,

2) mi´dzyklubowe,

3) gminne,

4) mi´dzygminne,

5) powiatowe,

6) mi´dzypowiatowe,

7) wojewódzkie,

8) mi´dzywojewódzkie,

9) ogólnopolskie.

§ 3. 1. Zawody sportowe dla ogó∏u dzieci i m∏odzie-
˝y szkolnej mogà byç organizowane w formie:

1) szkolnych zawodów sportowych dla uczniów:
a) szkó∏ podstawowych,
b) gimnazjów,
c) szkó∏ ponadgimnazjalnych,
d) szkó∏ ponadpodstawowych,

2) mi´dzyszkolnych zawodów sportowych, b´dàcych
kontynuacjà zawodów szkolnych.

2. Zawody sportowe, o których mowa w ust. 1, mo-
gà koƒczyç si´ fina∏em wojewódzkim, z zastrze˝eniem
ust. 3.

3. Zawody sportowe dla uczniów szkó∏ ponadgim-
nazjalnych i uczniów szkó∏ ponadpodstawowych
w dyscyplinach sportu, w których w danym roku kalen-
darzowym odbywajà si´ zawody mi´dzynarodowe,
mogà koƒczyç si´ fina∏em ogólnopolskim.

§ 4. 1. Zawody sportowe, o których mowa w § 3, od-
bywajà si´ zgodnie z regulaminem zawodów ustalo-
nym przez organizatora zawodów.

2. Organizatorami zawodów sportowych, o których
mowa w § 3, mogà byç szko∏y oraz stowarzyszenia kul-
tury fizycznej statutowo zajmujàce si´ sportem dzieci
i m∏odzie˝y.

§ 5. 1. Zawody sportowe dla dzieci i m∏odzie˝y uzdol-
nionej sportowo mogà byç organizowane w formie:

1) M∏odzie˝owych Mistrzostw Polski,

2) Mistrzostw Polski Juniorów,

3) Ogólnopolskiej Olimpiady M∏odzie˝y (Mistrzostw
Polski Juniorów M∏odszych) w sportach zimo-
wych, biegach prze∏ajowych, sportach halowych
i sportach letnich,

4) Wojewódzkich lub Mi´dzywojewódzkich Mi-
strzostw M∏odzików.

2. W zawodach sportowych, o których mowa
w ust. 1, mogà braç udzia∏ dzieci i m∏odzie˝, b´dàce
cz∏onkami klubów sportowych.

3. Udzia∏ w finale ogólnopolskim mo˝e byç poprze-
dzony eliminacjami.

§ 6. 1. Zawody sportowe, o których mowa w § 5, od-
bywajà si´ zgodnie z regulaminami zawodów dla po-
szczególnych dyscyplin sportu, ustalonymi przez orga-
nizatora zawodów zgodnie z odr´bnymi przepisami.

2. Organizatorami zawodów sportowych, o których
mowa w § 5, sà polskie zwiàzki sportowe lub wskaza-
ne przez nie zwiàzki sportowe albo stowarzyszenia kul-
tury fizycznej.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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