Zawody finałowe jubileuszowej XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich LUBUSKIE 2019
ELEMENTY CEREMONII OFICJALNYCH
Gospodarze zawodów finałowych jubileuszowej XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich
LUBUSKIE 2019 mają obowiązek przeprowadzenia krótkiej ceremonii otwarcia i zamknięcia zawodów w ramach
każdego ze sportów z zachowaniem poniższych zasad.
A. Podstawowe elementy scenariusza oficjalnego otwarcia zawodów finałowych XXV OOM
w sportach letnich LUBUSKIE 2019:
1. Uroczyste powitanie wszystkich uczestników ceremonii przez gospodarza zawodów.
2. Przemówienie przedstawiciela samorządu gminnego, na terenie którego są rozgrywane zawody.
3. Krótkie przemówienia innych zaproszonych gości.
4. Odegranie hymnu narodowego i wciągnięcie flagi państwowej na maszt.
5. Odczytanie Apelu Olimpijskiego przez uczestnika OOM.
6. Zapalenie znicza olimpijskiego ( fakultatywnie ).
7. Odegranie oficjalnego hejnału OOM
8. Ślubowanie zawodników – odczytuje wybrany zawodnik, uczestnik OOM.
9. Przyrzeczenie sędziów – odczytuje wybrany sędzia OOM.
10. Krótka część widowiskowa (fakultatywnie ), czas trwania 5-8 minut .
11. Oficjalne otwarcie zawodów przez przedstawiciela – delegata Polskiego Związku Sportowego. W sytuacji braku
przedstawiciela/delegata Polskiego Związku Sportowego, otwarcia dokonuje przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego
Olimpiady poprzez wygłoszenie reguły: zawody finałowe jubileuszowej XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w sportach letnich LUBUSKIE 2019 w (nazwa sportu), uważam za otwarte”.
12. Obowiązkowy udział wszystkich ekip wojewódzkich; zawodnicy powinni być ubrani w reprezentacyjne stroje
sportowe w barwach swojego województwa ( udział trenerów fakultatywnie)

B. Podstawowe elementy scenariusza ceremonii zakończenia zawodów finałowych XXV OOM w sportach
letnich LUBUSKIE 2019:
1. Uroczyste powitanie wszystkich uczestników ceremonii przez gospodarza zawodów.
2. Ogłoszenie oficjalnych wyników przez sędziego głównego lub wg zwyczaju przyjętego w danym sporcie.
3. Dekoracja medalistów:
za I miejsce
- medale i dyplomy otrzymują zawodnicy indywidualni, zespoły, drużyny, sztafety oraz jeden trener zwycięskiego
zawodnika, drużyny, sztafety
- w grach zespołowych (hokej na trawie K i M, piłka nożna K i M, piłka siatkowa plażowa K i M, rugby) medale
i dyplomy otrzymują wszyscy zawodnicy i trenerzy w liczbie zgodnej z regulaminem systemu sportu młodzieżowego
danego sportu.
za II, III miejsca
– medale i dyplomy otrzymują zawodnicy indywidualni, drużyny. sztafety
- w grach zespołowych (hokej na trawie K i M, piłka nożna K i M, piłka siatkowa plażowa K i M, rugby) medale i
dyplomy otrzymują wszyscy zawodnicy w liczbie zgodnej z regulaminem systemu sportu młodzieżowego danego
sportu
za IV- VIII miejsca
- dyplomy otrzymują zawodnicy indywidualni, drużyny, sztafety
- w grach zespołowych (hokej na trawie K i M, piłka nożna K i M, piłka siatkowa plażowa K i M, rugby) dyplomy
otrzymują wszyscy zawodnicy w ilości zgodnej z regulaminem systemu sportu młodzieżowego danego sportu
4. Odznaki Polskiego Komitetu Olimpijskiego (II kółko olimpijskie)
- otrzymują wszyscy medaliści OOM
- zawodnicy, którzy zdobyli więcej niż jeden medal na OOM otrzymują odznakę tylko za pierwszy zdobyty medal
- przed wręczeniem odznak PKOL organizator zobowiązany jest wypełnić legitymacje zawodników
5. Klasyfikacje klubowe
- za miejsca I – III w łącznej klasyfikacji kluby otrzymują puchary i dyplomy,
- za miejsca IV - VIII w łącznej klasyfikacji kluby otrzymują dyplomy,
nie dotyczy to hokeja na trawie K i M, piłki nożnej K i M, piłki siatkowej plażowa K i M i rugby

6. Klasyfikacje województw
- za miejsca I – III w łącznej klasyfikacji województwa otrzymują puchary i dyplomy,
- za miejsca IV - VIII w łącznej klasyfikacji województwa otrzymują dyplomy,
7. Wręczenie nagród specjalnych ( fakultatywnie )
Uwaga: wszystkie wyróżnienia odbywają się na oficjalnym podkładzie muzycznym organizatora OOM.
7. Oficjalne zamknięcie zawodów przez przedstawiciela – delegata Polskiego Związku Sportowego. W sytuacji braku
przedstawiciela/delegata Polskiego Związku Sportowego, zamknięcia dokonuje przedstawiciel Komitetu
Organizacyjnego Olimpiady poprzez wygłoszenie reguły:
„Finały jubileuszowej XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich LUBUSKIE 2019 w (nazwa sportu),
uważam za zakończone/zamknięte”.

Lubuska Federacja Sportu każdemu z gospodarzy zawodów OOM przekaże na płycie CD oficjalną muzykę, będzie
ona także dostępna w formie mp3 do pobrania na stronie internetowej OOM www.oom2019.zgora.pl
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