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We wrześniu 2009 roku mija 15 lat od inauguracji największej imprezy sportowej Piastowa jaką
są rozgrywki w ramach Piastowskich Lig Szkolnych czyli Ligi Szkół Podstawowych oraz
Gimnazjady. Wówczas - w roku 1994 - rywalizacja międzyszkolna dotyczyła 5-ciu
ośmioklasowych szkół podstawowych a punktacja obejmowała 11 dyscyplin sportowych, w tym
16 konkurencji podzielonych na 64 kategorie medalowe. Rywalizowano w trzech kategoriach
wiekowych (kl. IV, V-VI i VII-VIII) dziewcząt oraz chłopców. Logo dla Piastowskiej Ligi Szkół
(pierwotna nazwa istniała do roku 2000) nawiązywało do idei olimpijskiej. Podobnie jak w tamtym
logo - pięć połączonych kół symbolizuje pięć kontynentów, tak tu – symbolizowało 5 startujących
szkół podstawowych. Obecnie symbolizują 3 szkoły podstawowe (u góry) i 2 gimnazja (u dołu) W
odróżnieniu od pierwowzoru - piastowskie koła są wielokrotnie połączone.
W związku z powstaniem gimnazjów i powołaniem Gimnazjady, podmiot od roku 2000
funkcjonuje pod nazwą Piastowskie Ligi Szkolne i obejmuje 4 kategorie wiekowe (po 2 w Lidze
Szkół Podstawowych i Gimnazjadzie). W sumie młodzież szkolna rywalizuje obecnie w 11
dyscyplinach podzielonych na 70 kategorie medalowe. W piętnastoletniej historii imprezy
corocznie startowało ponad 800 dzieci i młodzieży zdobywając: medale, dyplomy, koszulki i
gadżety z nadrukiem logo Lig dla siebie oraz prestiż, puchary, dyplomy i sprzęt sportowy dla
swoich szkół. Zawody w ramach obu lig są zarazem eliminacjami do szczebla powiatowego
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, gdzie piastowskie szkoły reprezentujące Miasto mogą
się pochwalić licznymi sukcesami w wielu dyscyplinach sportu
Tworząc formułę rozgrywek autor niniejszego opracowania wziął pod uwagę
zróżnicowanie warunków bazowych, jaka wówczas w szkołach była i jeszcze jest widoczna.
Koncepcja Lig zakładała od początku taki proporcjonalny podział dyscyplin i kategorii
medalowych, aby dać szansę sukcesu każdej szkole, niezależnie od tych warunków. Spory udział
w tej proporcji sportów „plenerowych” i „korytarzowych” daje szansę kompensacji sukcesów
medalowych. Na 11 dyscyplin sportowych (70 kat.medalowych.) tylko w trzech (16 kat.medal.)
wskazana jest do systematycznych ćwiczeń sala gimnastyczna. Potwierdzeniem tego może być 4krotne wicemistrzostwo Ligi (wówczas na 6 możliwych) Szkoły Podstawowej Nr 2, nie
posiadającej do roku 2001 sali gimnastycznej czy 8-krotne mistrzostwo ligowe Szkoły
Podstawowej Nr 4 posiadającej w stosunku do dwóch innych szkół podstawowych zdecydowania
gorsze warunki do uprawiania sportów halowych.
Koncepcja Piastowskich Lig Szkolnych uwzględnia optymalizację potrzeb i możliwości, tzn.
oparta jest na wypracowaniu optymalnych rozwiązań biorących pod uwagę złożoność
poszczególnych uwarunkowań:
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•

infrastrukturę sportową w mieście

•

możliwości finansowe gminy

•

przychylność władz gminy

•

przychylność dyrekcji szkół

•

motywację nauczycieli

•

zainteresowanie młodzieży
Ostatni aspekt jest najbardziej sprzyjający, bowiem rywalizacja sportowa leży w naturze

młodego człowieka, nawet w dobie elektronicznych atrakcji, więcej może ona służyć właśnie alternatywnie, utrwalaniu nawyków sportowania.
O powodzeniu omawianej imprezy decydują więc pozostałe uwarunkowania, których
złożoność omówiona jest kolejno w dalszej części pracy.
Na terenie 23-tysięcznego Piastowa funkcjonują już tylko 3 szkoły podstawowe (do 2001
roku istniało 5 ) oraz 2 gimnazja.
W mieście działa klub piłkarski „Piast”, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
„Pivot” ze specjalnością koszykówki i unihokeja, Piastowskie Towarzystwo Tenisowe,
Piastowskie Towarzystwo Rowerowe, Uczniowskie Klub Sportowe: „Czwórka” (lekkoatletyka),
„Hyosai” (ju-jitsu) i Tie-brack (siatkówka)
W wymienionych instytucjach sportowych bierze udział w zajęciach około 300 młodych
osób. Dla pozostałych jedyną okazją do sportowej rywalizacji są właśnie Piastowskie Ligi Szkolne.

I. Infrastruktura sportowa w mieście.
Na terenie miasta Piastowa do dyspozycji poszczególnych podmiotów pozostają:
•

stadion piłkarski MKS „Piast” (jedno boisko) z trybunami dla 800 osób

•

korty tenisowe w dwóch miejscach:
- jedne w gestii Piastowskiego Towarzystwa Tenisowego - 5 boisk
- drugie w gestii Zespołu Szkół (ponadgimn.) - 3 boiska

•

Osiedlowy plac sportowy (do renowacji), w skład, którego wchodzą:
- 2 boiska do mini piłki nożnej
- boisko do siatkówki
- boisko do koszykówki
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•

Liczne place z koszami usytuowane w różnych częściach miasta.

Rozlokowanie obiektów sportowych w szkołach jest następujące:
•

SP l

- sala gimnastyczna (30 x 18 m), niepełnowymiarowe boisko piłkarskie z 200

metrową bieżnią lekkoatletyczną.
•

SP 2 - hala sportowa (42 x 24 m) z trybunami na 300 osób, boisko wielofunkcyjne do 3 gier
zespołowych, bieżnia 60 m, skocznia w dal.

•

SP 4 - sala gimnastyczna (18 x 9 m), boisko do mini piłki nożnej ze sztuczna trawą, 2
boiska: do koszykówki i siatkówki, bieżnia 60 m , skocznia w dal.

•

Gimnazjum Nr 1 - sala gimnastyczna (42 x 18 m), minisala gimnastyczna, siłownia, 60metrowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą, boisko do piłki ręcznej i siatkówki,
boisko do koszykówki z 6 koszami, bieżnia 100 m , skocznia w dal, dwa betonowe stoły
pingpongowe.

•

Gimnazjum Nr 2 - sala gimnastyczna (18 x 9 m), siłownia, minisala gimnastyczna, 60metrowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą, boisko wielofunkcyjne do 3 gier
zespołowych, bieżnia na 60 m, skocznia w dal.

•

Liceum Ogólnokształcące - brak sali gimnastycznej (zaadoptowana klasa lekcyjna),
siłownia, na zewnątrz tylko asfaltowe boisko do koszykówki.

•

Zespół Szkół (ponadgimn.) - sala gimnastyczna 18x9, minisala gimnastyczna z siłownią,
boisko do mini piłki nożnej, betonowe boisko do koszykówki, skocznia w dal, wspomniane
3 korty tenisowe.

W ostatnich dwóch latach (2008-9) wyposażono wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja w
nowoczesne boiska sportowe. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Piastowa planuje się do roku
2014 wybudowanie większych sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 2.

II.

Przychylność władz gminy i jej możliwości finansowe
Miasto Piastów nie należy do najbogatszych gmin podwarszawskich. W budżecie

przeznaczano, na szeroko rozumiany sport dofinansowanie zadań sportowo-rekreacyjnych, średnio
w 15-tu ostatnich latach: 1,3 % wydatków, ale w 3-ch ostatnich już: 2,1 %. Natomiast w kategorii
dotacji na zadania sportowo-rekreacyjne odpowiednio: 0,75 i 0,86 W przeliczeniu ich na głowę
mieszkańca plasuje to Piastów w średniej gmin podwarszawskich.
Biorąc pod uwagę ilość instytucji ubiegających się o dotacje (wszystkie wymienione na
wstępie) oraz coroczne festyny sportowo-kulturalne („Dni Piastowa”, „Piastowska Olimpiada
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Niepełnosprawnych”) a także Międzynarodowy Festiwal Koszykówki; suma środków pozostająca
do podziału nie zawsze jest satysfakcjonująca dla tych pierwszych. Od 2004 roku otrzymanie
ewentualnych funduszy odbywa się na zasadzie konkursu ofert, do którego mogą stanąć także
instytucje pozagminne.
O proporcji podziału środków na konkursowe „zadania zlecone” (określone wcześniej
przez gminę) - decyduje siła argumentacji wraz z image instytucji oraz podejście do nich władz
miejskich. Niewątpliwie, kryterium opiera się przede wszystkim na masowości oferty, ale też na
ewentualnym jej splendorze oraz na tradycji ubiegającego się podmiotu w realizacji podobnego
zadania.
Autor niniejszej pracy, jako koordynator Piastowskich Lig Szkolnych, od początku
spotykał się z przychylnością władz, dbając jednocześnie o precyzyjne wypełnianie kryteriów wraz
z przedstawianiem realnego (możliwego do akceptacji) preliminarza budżetowego kierowanego
przez siebie podmiotu.

III. Przychylność dyrekcji szkół
Na ogół potrzeba organizacji tego typu imprezy jest rozumiana, jednak jej forma nie zawsze
zbieżna jest z oczekiwaniami. Zastrzeżeniem podnoszonym przez niektóre dyrekcje jest termin
rozgrywania zawodów - tzn. w czasie lekcji szkolnych.
Z uwagi jednak na ograniczenia budżetowe, personalne i bazowe nie ma alternatywy. Z
jednej strony - koszt rozgrywania zawodów (wynagrodzenia dodatkowe dla opiekunów) po
południu lub w dni wolne, podniósłby wydatki na Ligę o 25% , z drugiej - nie wszyscy nauczyciele
zgodzili by się na prace w innym terminie z uwagi na swoje dodatkowe zajęcia (wynika to z
rozeznania), z trzeciej - sale gimnastyczne są po lekcjach wynajmowane zarówno nieodpłatnie
stowarzyszeniom prowadzącym zajęcia z młodzieżą jak i wieczorem -komercyjnie.
W początkowym okresie istnienia Ligi zdarzały się sporadycznie walkowery spowodowane
najczęściej brakiem zorganizowania zastępstw za nauczycieli w szkołach. Jednak bilans „zysków i
strat” przedstawiony dyrekcjom stonował sytuację. Argumentacja jest następująca:
•

Nieobecność nauczycieli spowodowana udziałem w zawodach wynosi w ciągu roku w
jednej szkole średnio tylko 3,5 % nieobecności całej kadry pedagogicznej na lekcjach ze
wszystkich powodów.

•

Wychowawcze korzyści udziału w reprezentowaniu szkoły są niepodważalne.
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•

Możliwość uzyskania splendoru a także nagród dla szkół - poprawiających zasoby
sprzętowe.

IV.

Motywacja nauczycieli

Z rozmów z nauczycielami wynika, iż start w Piastowskiej Lidze Szkół jest dla nich:
•

urozmaiceniem ich pracy;

•

mobilizacją do nauczania elementów występujących w rywalizacji;

•

satysfakcją w przypadku sukcesów;

•

częściową satysfakcją z otrzymanych nagród.

Ostatni aspekt jest złożony. Wysokość nagród ściśle uzależniona jest od wkładu w sukcesy
zawodników, wg schematu (budżet 2008): złoty medal - 35 zł., srebrny - 20 zł., brązowy - 10 zł,
dodatkowo istnieje przelicznik punktowy w wysokości 0,60 zł. od punktu ligowego, podnoszący
wartość nagrody w większym stopniu w sportach zespołowych
Za dalsze miejsca przysługują punkty wg zajętych miejsc (szczegółowa punktacja Ligi
przedstawiona jest rozdziale dotyczącego regulaminu). W przypadku walkowerów, szkoły a więc i
nauczyciele tracą punkty.
Wysokość nagród waha się od 150 do 600 zł (dla najlepszych) - według przyjętego
kryterium i wręczana jest na koniec roku szkolnego. Suma jest więc względna i jest konsekwencją
wysokości budżetu.
Wydaje się, iż istniejące czynniki motywacyjne są na razie wystarczające by utrzymać
zainteresowanie partycypacją w imprezie wśród nauczycieli.
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REGULAMIN XV EDYCJI PIASTOWSKICH LIG SZKOLNYCH
rok szkolny 2008/2009
Cele obu imprez :
- upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży
- oswajanie z rywalizacją
- stymulowanie pracy nauczycieli w-f
- eliminacje do Mazowieckich Igrzysk Szkolnych
Termin :
Miejsce :

wrzesień - czerwiec, wg terminarza
boiska szkolne i miejskie, sale gimnastyczne

Nagrody :

dla zawodników - medale , dyplomy oraz koszulki i gadżety
z nadrukiem logo Ligi
dla szkół
- puchary, dyplomy, fundusze na sprzęt sportowy
dla nauczycieli - fundusze na nagrody rzeczowe

Finansowanie :

Urząd Miasta Piastowa

Koordynator :

Jarosław Kurdziel

Zakres rywalizacji : podział na kategorie dziewcząt i chłopców oraz wiekowe
- decyduje należny rok urodzenia
Liga Szkół Podstawowych - 10 dyscyplin w 36 kategoriach medalowych
Gimnazjada - 10 dyscyplin w 36 kategoriach medalowych
* podział na konkurencje i kategorie oraz ilość zawodników
uwzględnione w terminarzu
Sędziowanie :

Nauczyciele wg specjalizacji

Reguły rywalizacji :
Biegi Przełajowe
Piłka Nożna
P. Nożna Halowa
Koszykówka
Siatkówka
Unihokej
Gimnastyka
Piłka Ręczna
Dwa Ognie
Tenis Stołowy
Lekkoatletyka

-

kl. 4,5,6 ; kl. I , II/III gimn: dziewczęta: - 900 m , chłopcy 1200 m.
kl.podst. - dz i chł. turniej każdy z każdym 2 x 15 min.; kl. gimn. (2 szkoły) mecz 2 x 25min.
kl. 4 – chłopcy jw.
kl.5/6 - dz.i chł.: turniej każdy z każdym 4 x 7,5min.; w I i II kwarcie inna „5”
kl. I i II/III gimn - dz. i chł.: mecz i rewanż 4 x 10 min.
- kl.5/6 - dz. i chł.: turniej każdy z każdym do 2 wygranych setów, boisko mini, po 3 osoby, w
1 i 2 secie inna tròjka , kl. I i II/III gimn. – dz. i chł. 2 mecze do 3 wygranych setów
- kl. 5/6 (dz i chł.) każdy z każdym 2 x 8 min. kl. gimn. dz i chł. mecze 2 x 15 min. (5+5 os.)
- kl. 3/4 i 5/6 kl. I-III gim. (dz i chł) – wielobój: stanie na rękach, przewrót w przód i w tył,
skok przez kozła
- kl. I/II gimn. dz. i chł. 2 x 15 min. mecz i rewanż
- kl. 3/4: turniej każdy z każdym do 2 wygranych setów do 11pnkt.
- kl. 3/4 i 5/6 .(dz i chł) po 4 os. ze szkoły - turniej w 4 grupach, dalej system pucharowy.
kl. I-III gim po 8 os. w systemie pucharowym.
- kl.3/4 i 5/6 po 4 osoby ze szkoły, kl. I i II/III gim po 6 osób : skok w dal i rzut p.
lekarską po 3 próby, bieg na 60 m: eliminacje i finały o miejsca ; biegi po 3-4 osoby, w
zależności od ilości startujących.

Sędziowanie wg przepisów odpowiednich związków sportowych, za wyjątkiem: gimnastyki (załączona punktacja),
dwóch ogni (odrębne przepisy);
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Kwestie medyczne :
Zawodnicy startują na odpowiedzialność swoich nauczycieli, w gestii których pozostaje
kwalifikacja reprezentantów szkoły na zawody. Organizator zakłada, że nie ma u nich
przeciwskazań do udziału w zawodach szkolnych. W czasie rozgrywek w szkołach, do dyspozycji
pozostaje otwarty gabinet lekarski z lekarzem lub pielęgniarką , pełniącymi rutynowy dyżur w
trakcie lekcji szkolnych. W przypadku zawodów w innych miejscach, dyżur pełni zatrudniona w
tym celu pielęgniarka.
Zmiana terminu zawodów:
1.Terminy poszczególnych zawodów - w I semestrze roku szkolnego - podawane są we wrześniu
razem z regulaminem Piastowskich Lig Szkolnych w danym sezonie.
2. W II semestrze - terminy ustalane są na zawodach poprzedzających kolejne.
3. Przedstawiciele szkół ustalają miedzy sobą kolejny termin, priorytet mają szkoły, które są
gospodarzami następnej imprezy. Przygotowując się do propozycji danego terminu należy brać
pod uwagę wszystkie okoliczności mogące wyeliminować dana szkołę w udziale w zawodach
(imprezy wewnątrzszkolne, wycieczki itp.)
4. Ustalony wspólnie termin uzgadniany jest z dyrekcją „szkoły - gospodarza zawodów”
następnego dnia i podawany do wiadomości koordynatorowi Lig Szkolnych
5. Gospodarz kolejnych zawodów zobowiązany jest do poinformowania faksem pozostałych szkół
(w tym dyrekcji) o ostatecznym terminie imprezy.
6. Od tej pory ustalony termin jest obowiązujący.
7. Koordynator w wyjątkowych, nagłych przypadkach może dokonać zmian w terminarzu
zawodów. Wówczas zawiadamia on poszczególne szkoły o nowym terminie.
Punktacja Ligi Szkół Podstawowych :
W Lidze startują 3 szkoły podstawowe.
Punktacja pomocnicza w sportach indywidualnych
1m
2m
3m

65 pl
40 pl
20 pl

:

1 m 16 pl system pucharowy
2 m 13 pl
1m
16 pl
3 m 11 pl
3m
11 pl
4m
9 pl
4m
9 pl
5m
8 pl
5- 8 m 7 pl
6m
7 pl
: 9 –12 m 2 pl
7m
6 pl
8m
5 pl
9m
4 pl
10 m 3 pl
11 m 2 pl
12 m 1 pl

Powyższa punktacja obowiązuje:
* w grach zespołowych
* w biegach przełajowych dziewcząt oraz chłopców (w kat. kl. 4, 5 , 6 - łącznie)
* tenisie stołowym dziewcząt oraz chłopców (kat. kl. 3/4 i 5/6 - łącznie):
* gimnastyce

jw.
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* lekkoatletyce: dziewcząt młodszych (w kat. kl.3/4 - 3 konkurencje łącznie)
dziewcząt starszych (w kat. kl. 5/6- jw.)
chłopców młodszych (jw.)
chłopców starszych (jw.)
Punktacja Gimnazjady :
W gimnazjadzie startują dwie szkoły. Do podziału jest 100 pkt.
Punktacja w sportach zespołowych:

Punktacja pomocnicza w sportach indywidualnych:
1m
16 pl
a) zwycięzca dwumeczu (oba wygrane) - 75 pl
system pucharowy 2 m 13 pl
pokonany
(oba przegrane) - 25 pl
1 m 16 pl
3 m 11 pl
2 m 13 pl
4m
9 pl
b) zwycięzca dwumeczu (jeden wygrany) - 60 pl
3 m 11 pl
5m
8 pl
pokonany
(jeden wygrany)
- 40 pl
4m
9 pl
6m
7 pl
5-8 m 7 pl
7m
6 pl
c) walkower w dwóch meczach
- 0 pl
9-12 m 2 pl
8m
5 pl
walkower w jednym meczu (drugi wygrany) - 30 pl
9m
4 pl
walkower w jednym meczu (drugi przegrany) - 15 pl
10 m 3 pl
11 m 2 pl
medale zespołowe: złoty
- dla zwycięzcy dwumeczu (decyduje bilans) 12 m 1 pl
srebrny
- dla pokonanego, ale w jednym meczu
- dla pokonanego w obu meczach
brązowy
brak medalu - w przypadku każdego walkowera
Nagrody dla szkół rozdzielane według ilości zdobytych punktòw w klasyfikacji ogólnej. Wysokość nagròd dla szkòł,
zawodnikòw i nauczycieli - znana będzie po zatwierdzeniu przez Radę Miasta budżetu Piastowskich Lig Szkolnych na
dany rok.
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Terminarz zawodów w ramach Piastowskich Lig Szkolnych
oraz finałów powiatowych Mazowieckich Igrzysk Szkolnych
2008/2009

Liga Szkół Podstawowych

Gimnazjada
Wrzesień

Biegi Przełajowe 29.09 (poniedziałek)
ul. Sowińskiego g. 12.00
6 kat. (4,5,6 kl. dz.i chł. po 8 osob)

Biegi Przełajowe 29.09 (poniedziałek)
ul. Sowińskiego g. 13.00
4 kat.(dz. i chł. po 10 os.z I i II i III kl.)
Październik
Piłka Nożna 6.10 (poniedziałek)
dziewczęta (6 +3 rez.) g.12.30 Gim.nr 2
chłopcy starsi (11+4) g.13.30 MKS „Piast
Finał powiatowy w Piłce Nożnej chłop. - Mistrz Piastowa
7.10 g. 9.00 Pruszków – MOS

Finał powiatowy w Biegach Przełajowych Szkół Podstawowych - po 12 najlepszych osób z Piastowa w 6 kat,
8.10 g 10.00 Raszyn
Finał powiatowy w Biegach Przełajowych Gimnazjów - po 12 najlepszych osób z Piastowa w 6 kat,
8.10 g 12.00 Raszyn

Finał powiatowy w Piłce Nożne dziew. - Mistrz Piastowa

10.10 g. 9.00 Pruszków- MOS

Piłka Nożna 29.10 (środa)
Gim. nr 1 chłopcy młodsi (7+3) g 12.15
Listopad
Koszykówka 10.11 (poniedziałek) Gim. nr 2
dziewczęta g.12.30
chłopcy starsi g.13.30

Mini-Koszykówka
12.11 (środa) w SP 2
dziewczęta (5+5os.) g. 12.00
Mini-Koszykòwka 13.11 (czwartek) w SP 2
chłopcy (5+5os.) g. 12.

Koszykówka 18.11 (wtorek) Gim.nr 1
Mecze rewanż. dz. i chł ..g.12.30 i 13.30

Finały powiatowe w minikoszykówce chłop.. - Mistrz Piastowa
18.11 Pruszkòw Znicz g. 9.00
Finały powiatowe w minikoszykówce dziew. - Mistrz Piastowa
18.11 Pruszkòw Znicz g. 9.0
Finał powiatowy w Koszykówce chłop. - Mistrz Piastowa
21.11 g. 9.00, Pruszków- Znicz
Finał powiatowy w Koszykówce dziew. - Mistrz Piastowa
25.11 g. 9.00, Nadarzyn

Koszykòwka 27.11 (czwartek) w Gim nr 1
Mecze dz. i chł. młodszych g.12.15 i 13.15

`
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Grudzień
Koszykòwka 1.12 (poniedziałek) w GiNr 2
Mecze rewanż. dz. i chł mł.g.12.30 i13.30
Piłka Nożna Halowa 5.12 (grudzień) w SP 2
chłopcy młodsi (3-4 kl.)(6+4 os.) g. 12.00

Tenis Stołowy 8.12 (poniedziałek) w Gim.Nr 2
dziewczęta i chłopcy ( po 8 osòb) g.12.00

Tenis Stołowy
10.12 ( środa) w SP 4
dziewczęta i chłopcy 2 kat. (kl. 3-4 i 5-6 )
g. 12.00 (po 4 osoby)
Finał powiatowy w Tenisie Stołowym - po 2 osoby w kat. dziewcząt i chłopców.(Mistrz szkół.podstawowych) .
12.12 Nadarzyn g. 9.00
Finał powiatowy w Tenisie Stołowym - po 2 osoby w kat. dziewcząt i chłopców.(Mistrz gimnazjów)
12.12 Nadarzyn g. 9.00

.

Styczeń
Unihokej 13.01 (wtorek) w Gim.Nr 1
g. 12.15 dziewczęta

g. 13.15 chłopcy
Unihokej 15.01 (czwartek) w SP 2
Turniej dziewcząt oraz chłopców g.12.00
Luty
Finał powiatowy w Unihokejudz diewcząt - Mistrz Piastowa
6.02 Raszyn g. 9.00
Finał powiatowy w Unihokeju dziew. - Mistrz Piastowa

6.02 Gim. nr1 Piastòw g. 9.00
Finał powiatowy w Unihokeju chłop. - Mistrz Piastowa

10.02 Gim. Nr 1 Piastów g 9.00
Finał powiatowy w Unihokeju chłop. - Mistrz Piastowa
11.02 Raszyn g. 9.00
Mini-Siatkówka
koniec lutego w SP 2
dziewczęta (5+5os.) g 12.30
Mini-Siatkówka
koniec lutego w SP 2
chłopcy (5+5os.)
g 12.30
Marzec
Finały powiatowe w Minisiatkówce chłop. - Mistrz Piastowa
3.0.3 Nadarzyn g. 9.00

Siatkówka pocz. marca w Gim. Nr 2
Mecze dz. i chł. starszych g. 12.30 i 13
Finały powiatowe w Minisiatkówce dziew. - Mistrz Piastowa
4.03 Nadarzyn g. 9.00

Siatkówka pocz. marca w Gim. N
Mecze rewanżowe jw. g 12.15 i 13.15
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Finały powiatowe w Siatkówce dziew. - Mistrz Piastowa
12.03 Nadarzyn g. 9.00
Finały powiatowe w Siatkówce chłop. - Mistrz Piastowa
12.03 Nadarzyn g. 9.00

Gimnastyka II poł. marca w SP 1
dziewczęta i chłopcy -2 kat po 3 os g 12.00

Finał powiatowy w Piłce Ręcznej dziew.. - Mistrz Piastowa II kl z ub.
24.03 g. 9.00 Nadarzyn
Finał powiatowy w Piłce Ręcznej chłop. - Mistrz Piastowa jw.

26.03 g. 9.00 Nadarzyn
Kwiecień

Siatkówka I połowa. kwietnia – w Gim.Nr 2
Mecze rewanżowe jw. g. 12.30 i 13.30
Piłka Nożna II poł. kwietnia - SP 4
chłopcy starsi (6 + 3)
Piłka Nożna II poł. kwietnia – SP 4
dziewczęta starsze (6 + 3)
Finał powiatowy w Piłce Nożnej dziew. - Mistrz Piastowa
Koniec kwietnia Raszyn g. 9.00
Finał powiatowy w Piłce Nożnej chłop. - Mistrz Piastowa
Koniec kwietnia Raszyn g. 9.00

Maj
Dwa Ognie I poł. maja – SP 1
dziewczęta IV kl. (11+2) g 12.00

Piłka Ręczna pocz. maja w Gim.Nr 2
Mecze dziew. i chłop. kl. II g. 12.30 i 13.30

Dwa Ognie I połowa kwietnia – SP 1
Gim.Nr 2
chłopcy IV kl. (11+2)
g 12.00
13.15

Piłka Ręczna I poł. maja. maja w
Mecze rewanż.dziew. i chłop. kl. II g. 12.15 i

Czerwiec
Lekkoatletyka początek czerwca – SP 1
dziewczęta 2 kat. (kl. 3-4 i 5-6) g. 12.30

Lekkoatletyka początek czerwca – SP 1
dziewczęta 2 kat. (kl. I i II-III) g.12.30

Lekkoatletyka początek czerwca – SP 1
chłopcy 2 kat. (kl. 3-4 i 5-6) g. 12.30

Lekkoatletyka pocz. czerwca - SP 1
chłopcy 2 kat. (kl. I i II-III) g. 12.30

Uroczyste zakończenie XV edycji Piastowskich Lig Szkolnych
II połowa czerwca – miejsce do uzgodnienia
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VI.

Konstruowanie budżetu
Jak wspomniano, wysokość budżetu Lig Szkolnych jest konsekwencją proporcji podziału

dotacji miejskiej na działalność sportową w gminie i ma swoje implikacje w ostatecznej
wysokości. Do roku 2002 budżet był indeksowany o wartość inflacji. A w roku 2001 dodatkowo
zwiększony w związku z inauguracją Gimnazjady. Wówczas wzrosła ilość kategorii medalowych z
64 do 76 w sezonie 2002/2003. Także ilość szkół pretendujących do nagród w obu ligach wzrosła z
5 do 7. Sporadycznie startowała też w kilku konkurencjach szkoła społeczna. W latach 2004 2007 malały nakłady na Ligi Szkolne i ilość kategorii medalowych ostatecznie ustabilizowała się
na poziomie 70-ciu. W porównaniu z pierwszymi edycjami wprowadzono piłkę ręczną oraz
unihokej, który jest corocznie wizytówką Piastowa w zawodach powiatowych. W roku 2004, gdy
budżet Lig malał, zrezygnowano z tenisa ziemnego i szachów jako dyscyplin, na poziom których
szkoła dydaktycznie nie ma wpływu.
Punktem wyjścia w konstruowaniu budżetu był zawsze trójpodział nagród dla:
a) zawodników b) szkół i c) nauczycieli.
Ad a) Z rozeznania wynika, iż nagrody w postaci: medali, dyplomów, koszulek i gadżetów z
nadrukiem logo Lig, stanowią dla młodzieży większą wartość niż nagrody rzeczowe np. sprzęt
sportowy, który często byłby dublowany z tym już posiadanym, a poza tym jego ogólna wartość
podniosłaby znacznie koszty.
Ad b) Zdobywane przez szkoły punkty mają wpływ na wysokość nagród na zakup sprzętu
sportowego używanego następnie na zajęciach lekcyjnych. Mistrzowie Piastowa w sportach
zespołowych otrzymują dodatkowo puchary, a pierwsze trzy ekipy dyplomy. W punktacji ogólnej
wszystkie szkoły otrzymują dyplomy, a zwycięzca Ligi - solidny puchar.
Ad c) Nagrody dla nauczycieli omówiono w rozdziale IV.

VII.

Analiza statystyczna partycypacji w imprezie
Do tej pory w 15-ciu edycjach Piastowskich Lig Szkolnych wystartowało prawie 8 tysięcy

uczniów, wliczając w to również tych startujących wielokrotnie, zarówno w ciągu jednego sezonu
jak i corocznie.
Współczynnik wielokrotności startu „statystycznego” zawodnika w różnych konkurencjach
wynosił do tej pory średnio (z 15 edycji) 45% tzn., że na każde 10 miejsc reprezentacyjnych swojej
szkoły przypadało średnio 4,5 zawodnika. W związku z pogłębiającym się corocznie niżem

15

demograficznym w starszych rocznikach szkolnych, współczynnik ten zmieniał się z biegiem lat. I
tak w pierwszych edycjach wynosił ok. 40%, w ostatnich już ok. 50%. Z tym, że w mniejszych
liczebnie szkołach jest on naturalnie wyższy ( w związku z mniejsza populacją do selekcji).
Dotychczas wręczono na uroczystych zakończeniach corocznych edycji :
1 980 medali indywidualnych, 3,5 tys. dyplomów, ponad 350 pucharów, prawie 4 000 koszulek z
nadrukiem i 15 000 gadżetów (długopisów i toreb z nadrukiem)

Klasyfikacja szkół po 15 edycjach:
1. SP 4 (8 zwycięstwa)
2. SP 5 (występowała w latach 1994-2000 - triumfator pierwszych 6 edycji)
3. SP 2
4. SP 1 (1 zwycięstwo)
5. SP 3 (występowała w latach 1994-2002)
6. SSP 85 (występowała sporadycznie w latach 1995-97)

Gimnazjum Nr 1 wygrało wszystkie 9 edycji Gimnazjady

Najwięcej medali zdobyła przez 6 lat startów (1996-2002):
Magda Marczak (SP 4 i Gim. Nr 1) - 20 medali w kilku konkurencjach indywidualnych.

Najlepsze szkoły wg dyscyplin (dziewczęta i chłopcy we wszystkich kategoriach liczone razem) :
Biegi Przełajowe

-

SP 4 (SP 5 do czasu istnienia szkoły)

Piłka Nożna

-

SP 4

Koszykówka

-

SP 4 (SP 5)

Tenis Stołowy

-

SP 2

Siatkówka

-

SP 4 (SP 5)

Gimnastyka

-

SP 1 (SP 5)

Dwa Ognie

-

SP 4 (SP 5)

Lekkoatletyka

-

SP 4

Unihokej

-

SP 4

Szachy

-

SP 4 (SP 5)

Tenis Ziemny

-

SP 1

Piłka Ręczna

-

Gim. Nr 1
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Gimnazjum Nr 1 (więcej młodzieży) przoduje do tej pory we wszystkich konkurencjach za
wyjątkiem tenisa stołowego oraz siatkówki chłopców.

Wielokrotnie szkoły reprezentujące Piastów (po wygraniu w Lidze) na zawodach
powiatowych zdobywały mistrzostwo w takich dyscyplinach jak: piłka nożna (SP 2), koszykówka
(SP 5, SP 2 , Gim.Nr 1), tenis stołowy (Gm.Nr 1), siatkówka (SP 2, Gim.nr 1 oraz Gim. nr 2),
unihokej (SP 4, SP 1 i Gim.Nr 1).
Przez wiele lat Szkoła Podstawowa Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 w punktacji powiatowej
Mazowieckich Igrzysk Szkolnych zajmowały drugie miejsca. A w roku szkolnym 2002/2003
Gimnazjum nr 1 uplasowało się na I miejscu wśród szkół gimnazjalnych, w roku 2008/2009 w
pierwszej „czwórce” powiatu pruszkowskiego uplasowały się 2 dwie piastowskie podstawówki: SP
2 na III miejscu i SP 4 na IV m po zsumowaniu startów w zawodach mistrzowskich tego szczebla
rywalizacji.

VIII. Korzyści dla podmiotów zainteresowanych istnieniem Piastowskich Lig Szkolnych

A. Władze miejskie:
•

Realizacja ustawowego obowiązku krzewienia kultury fizycznej w gminie.

•

Spektakularny oddźwięk inicjatywy władz w tym zakresie.

B. Zawodnicy:
•

Możliwość zaspokojenia naturalnych potrzeb sportowania i rywalizacji.

•

Dowartościowujące konsekwencje odnoszenia sukcesów.

•

Spożytkowanie energii w zorganizowanych zajęciach.

•

Pedagogiczne korzyści udziału w reprezentowaniu swojej szkoły.

C. Szkoły:
•

Prestiż osiągany w wyniku sukcesów w poszczególnych dyscyplinach zarówno przez
pojedynczych zawodników jak i reprezentacji.
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•

Materialne korzyści z otrzymanych nagród w sprzęcie sportowym.

•

Dydaktyczne korzyści wynikające z mobilizacji nauczania elementów występujących w
rywalizacji.

D. Nauczyciele:
•

urozmaicenie zakresu pracy pedagogicznej

•

satysfakcja z odnoszonych sukcesów

•

satysfakcja z otrzymanych nagród

E. Społeczność lokalna
•

Poczucie satysfakcji wśród mieszkańców z zainteresowania władz gminnych
społecznymi potrzebami masowych imprez, szczególnie wśród rodzin uczestników.

•

Składowa przyczyniająca się do mniejszych problemów społecznych w przypadku
zaangażowania młodzieży w szlachetną rywalizację sportową.

F. Państwo i naród
•

Element realizacji polityki

w zakresie krzewienia kultury fizycznej w narodzie w

przypadku powszechności tego typu inicjatyw.
•

Utylitarność ukierunkowanego działania na rzecz samoorganizowania społeczeństwa w
inicjatywy prozdrowotne i prospołeczne.

IX.

Przyszłość Lig Szkolnych
Piastowskie Ligi Szkolne swoją tradycją utrwaliły pozycję na sportowej mapie Piastowa.

Wydaje się więc, iż idea będzie kontynuowana. Problemem może być jedynie satysfakcjonująca
wysokość funduszy przeznaczanej na jej organizację i ewentualny rozwój.
Można by uzupełnić zakres występujących w rywalizacji dyscyplin czy kategorii, jednak
w ramach realnych możliwości implikujących organizację całej imprezy a zaznaczonych wcześniej
(fundusze, rozwój bazy sportowej w mieście i w szkołach, termin rozgrywania zawodów,
przychylność dyrekcji szkół, motywacja nauczycieli oraz ogólne tendencje w sporcie szkolnym.)
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Dbając więc o kontynuację inicjatywy należy brać pod uwagę takie elementy
wzmacniające jak:
•

utrwalanie image‘u imprezy poprzez sprawną organizację oraz uwzględnianie

potrzeb i możliwości, razem dających poczucie satysfakcji podmiotom lokalnym;
•

permanentną politykę oddziaływania na świadomość władz lokalnych oraz dyrekcji

szkół, mówiącą o potrzebie istnienia tego typu imprezy;
•

oddziaływania informacyjne i promocyjne poprzez internet, biuletyn miejski i prasę

lokalną oraz poprzez nadruki logo Ligi na koszulkach i gadżetach, stanowiących liczne
nagrody dla uczestników;
•

okresową modyfikację formuły zawodów, eliminującą poczucie znużenia i dającą

nowe ożywiające impulsy;
•

angażowanie do organizacji niektórych zawodów w ramach Lig przyszkolne UKS-

y, szczególnie w sportach będących przedmiotem ich działalności.

PODSUMOWANIE

Intencją niniejszego opracowania było zwrócenie uwagi na złożoność czynników
wpływających na powodzenie systematycznie organizowanej masowej, międzyszkolnej imprezy
sportowej. Na tle nie najlepszej kondycji polskiej oświaty a więc i sportu szkolnego, tego typu
inicjatywy oparte na finansowaniu gminy, mogą pełnić role oddolnego impulsu wypełniającego
społeczne potrzeby wszystkich podmiotów wymienionych w rozdziale VIII, czyli młodzieży,
nauczycieli, instytucji oświatowych, władz miasta, społeczności lokalnej oraz państwa.
Sprawna organizacja takiej imprezy uwzględniać musi zgodnie z zasadami zarządzania:
planowanie, organizowanie, motywowanie oraz kontrolowanie - czyli - koordynowanie biorące
pod uwagę ową złożoność czynników całości przedsięwzięcia w celu satysfakcji wszystkich
podmiotów, których w bezpośredni czy pośredni sposób ona dotyczy.
W dobie demokracji oraz pluralizacji postaw i opinii należy w tej koordynacji
uwzględniać ową satysfakcje, czyli dążyć do optymalizacji interesów, stosując elementy
wzmocnień, perswazji i przenikliwości, nieustannie uczulając się na wszelkie sygnały mogące
mieć wpływ na powodzenie imprezy.
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W pracy starałem się więc przedstawić uwarunkowania a także komponenty składające
się na sprawną organizację cyklicznej masowej imprezy sportowej, wykorzystując
doświadczenie, wiedzę z zakresu zarządzania sportem oraz własne przemyślenia.

ŹRÓDŁA DO PRACY
•

„Organizacja Imprez Sportowych” – W-wa 1998 pod redakcją Bogusława Ryby

•

Informacje statystyczne uzyskane w Urzędzie Miejskim w Piastowie

•

Protokoły zawodów w ramach Piastowskich Lig Szkolnych z lat 1994 - 2009

