


Organizacja wydarzenia

1. Organizatorem Harcmundialu jest Hufiec ZHP Kielce-Miasto.

2. Miejscem odbywania się zawodów jest Hala Sportowa Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego, mieszcząca się w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (ul. Świętokrzyska 21h, 25-406 Kielce).

3. Harcmundial odbędzie się w sobotę 14 kwietnia 2018 roku w godzinach 9:00-16:00 bez
względu na pogodę, ciśnienie atmosferyczne i stopień zanieczyszczenia powietrza.

4. Zawody sportowe składają się z:

4.1. Turnieju piłki nożnej w następujących kategoriach wiekowych:

-harcerze

-harcerze starsi i wędrownicy

4.2. Turnieju piłki siatkowej w następujących kategoriach wiekowych:

-harcerze starsi i wędrownicy

4.3. Turnieju koszykówki w następujących kategoriach wiekowych:

-harcerze starsi i wędrownicy

4.4. Pięciu konkurencji indywidualnych, skierowanych do wszystkich uczestników. 
Konkurencje do rozpoczęcia Olimpiady pozostają dla uczestników tajemnicą.

4.5. Wydarzeń, turniejów i konkursów równoległych.

5. Zawody przeznaczone są dla drużyn harcerskich Chorągwii Kieleckiej a także drużyn oraz
grup zaprzyjaźnionych.

Zasady zgłoszeń

1. Zgłoszenia patrolów odbywają się poprzez formularz: 

  
https://goo.gl/forms/HBS9PJLxXUWpN8323

2. Zgłoszeń może dokonywać tylko pełnoletni opiekun.

3. W skład patrolu może wchodzić maksymalnie 15 osób (bez opiekuna).

https://goo.gl/forms/HBS9PJLxXUWpN8323


4. Z jednego patrolu mogą być zgłoszone maksymalnie 2 drużyny do każdego turnieju 
(piłka nożna, siatkówka, koszykówka). W danym turnieju jedna osoba może należeć tylko do
jednej drużyny.

5. Zgłoszenia przyjmowane są do godziny 23.59 7 kwietnia 2018 roku.

6. Opłata za czynny udział w Harcmundialu wynosi 5 złotych za osobę (bez względu na 
ilość konkurencji, w których uczestniczy zawodnik). W przypadku gdy patrol będzie chciał 
się zgłosić po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, opłata będzie wynosić 7 złotych za 
osobę.

7. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkurencjach indywidualnych bez 
wcześniejszego zgłaszania.

8. Biuro zawodów, w którym należy dokonać rejestracji w dniu wydarzenia, a także uiścić 
opłatę będzie czynne w godzinach 9:00-10:00.

Zasady uczestnictwa

1. Każdy uczestnik ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu, regulaminu 
korzystania z obiektu sportowego oraz Prawa Harcerskiego.

2. Organizatorzy mają prawo do dyskwalifikacji uczestnika w przypadku nieprzestrzegania 
regulaminu Olimpiady Harcerskiej 2018, regulaminu korzystania z obiektu sportowego oraz 
Prawa Harcerskiego bez dokonywania zwrotu kosztów uczestnictwa.

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania stroju sportowego oraz sportowego 
obuwia.

4. Zalecane jest, aby każdy zespół posiadał stroje jednolite kolorystycznie. 

5. Zespół ma obowiązek stawić się w biurze zawodów w godzinach otwarcia biura wraz z
pełnoletnim opiekunem. Niezarejestrowanie się w podanym terminie jest równoznaczne z 
rezygnacją z zawodów.

6. Każdy zespół musi posiadać pełnoletniego opiekuna, który będzie obecny podczas 
trwania wydarzenia.

7. Opiekun musi ubezpieczyć patrol na czas trwania wydarzenia. Polisa ubezpieczeniowa 
będzie sprawdzana podczas rejestracji.



Zasady rozgrywek

1. Zespoły biorące udział w turnieju piłki nożnej składają się z 5 osób + od 0 do 2 
rezerwowych.

2. Zespoły biorące udział w turnieju piłki siatkowej składają się z 6 osób + od 0 do 2 
rezerwowych.

3. Zespoły biorące udział w turnieju koszykówki składają się z 5 osób + od 0 do 2 
rezerwowych.

4. Konkurencje indywidualne będą odbywały się od rozpoczęcia Olimpiady do finałów.

5. Organizatorzy przewidują następujący przebieg Olimpiady:

-rozgrywki w piłce nożnej (bez finałów)

-pół godziny przerwy

-rozgrywki w siatkówce (bez finałów)

-pół godziny przerwy

-rozgrywki w koszykówce (bez finałów)

-pół godziny przerwy

-finały (piłka nożna, siatkówka, koszykówka)

6. System rozgrywek zostanie ogłoszony najpóźniej 3 dni przed wydarzeniem.

7. Czas gry zostanie ogłoszony wraz z systemem rozgrywek.

8. W zespole zgłaszającym się do danej kategorii wiekowej 80% członków zespołu musi 
zaliczać się do kategorii.

9. Gry na turniejach piłki nożnej, siatkówki oraz koszykówki odbywają się według zasad 
dołączonych do regulaminu (załącznik), z wyłączeniem podpunktów dotyczących ilości 
zawodników oraz czasu trwania meczów. 

10. Wątpliwości dotyczące danej rozgrywki są rozstrzygane przez sędziego. Decyzje 
sędziego są ostateczne.



5. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez podawania 
przyczyny, przy jednoczesnym poinformowaniu o dokonanych zmianach na stronie 
internetowej lub fanpage’u Hufca.

2. Kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie podlegają rozstrzygnięciu przez organizatora.

3. Decyzje podejmowane przez organizatora są ostateczne.


