REGULAMIN OGÓLNY
PiM 2017
1. Spotkanie odbywa
do 3 maja 2017 r.

się

w

Twardogórze

w

dniach

od

30

kwietnia

2. Uczestnikami spotkania mogą być wyłącznie członkowie Liturgicznej Służby
Ołtarza, zgłoszeni przez Opiekunów w Biurze Zawodów PiM-u 2017 r.
3. Wstępne zgłoszenia grup ministranckich chcących wziąć udział w PiM-ie 2017
wraz ze wstępną listą imienną uczestników i Opiekunów prosimy kierować do
28.04.2016 r. na adres: pim@salezjanie.pl
4. Rejestracja grup, po przyjeździe do Twardogóry, odbywać się będzie w Biurze
Zawodów PiM-u, tj. w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II oraz
Gimnazjum nr 1, przy ul. Stefana Batorego 5, do godz. 17.00 pierwszego dnia
Pielgrzymki (30.04). Wówczas to Opiekunowie powinni dostarczyć aktualne
dane dotyczące swojej grupy wymagane przez Organizatorów (w formie
wydruku karty zgłoszeniowej, podbitej i podpisanej przez Opiekuna) oraz uiścić
należną opłatę. Koszt uczestnictwa (dla uczestników i Opiekunów) wynosi 50 zł
za osobę.
5. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za grupę (jeden opiekun na 15
ministrantów). W ich gestii leży również ubezpieczenie uczestników od NW na
czas pobytu na PiM-ie 2017. Opiekunem może być wyłącznie osoba
pełnoletnia, nie biorąca udziału w rozgrywkach (poza wyznaczonymi
rozgrywkami drużynowymi). Opiekunem nie może być osoba występująca
równocześnie w kategorii L. Opiekun we wszystkich konkurencjach,
w których może wziąć udział nie może być zastąpiony przez jakąkolwiek inną
kategorię. Opiekunami mogą być tylko mężczyźni, gdyż Organizatorzy nie
zapewniają zakwaterowania dla płci przeciwnej i nie wyrażają zgody na
wspólne zajmowanie przez panie i dziewczęta miejsc noclegowych z grupą.
6. W trakcie spotkania w Twardogórze obowiązuje bezwzględny zakaz palenia
papierosów i spożywania napojów alkoholowych, zażywania narkotyków
i substancji psychoaktywnych zarówno przez Opiekunów jak i uczestników.
Wobec osób, które nie będą przestrzegać tej zasady zostaną wyciągnięte
konsekwencje, włącznie z dyskwalifikacją całej grupy oraz koniecznością
opuszczenia przez nią terenu PiM-u.
7. W Mszach Świętych i w trakcie Pielgrzymki do Sanktuarium uczestniczymy
w strojach liturgicznych. Wzorowy przykład w tym względzie nagrodzony będzie
przez Organizatorów dodatkowymi punktami w ogólnej klasyfikacji drużynowej.
W punktacji będzie brane pod uwagę uczestnictwo w strojach liturgicznych

podczas Mszy Św. oraz w trakcie Pielgrzymki. Maksymalna liczba punktów
możliwych do zdobycia jest równa 10. Wyniki zostaną ogłoszone 3 maja
podczas Mszy Świętej i dodane do ogólnej punktacji zawodów. Poprzez pełny
strój liturgiczny Organizatorzy rozumieją: komża i kołnierzyk dla ministranta
młodszego lub alba dla lektora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do subiektywnej oceny.
8. Uczestnicy Pielgrzymki zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu
identyfikatora - książeczki PiM-u, oraz do obecności na wszystkich wspólnych
punktach programu (Msze Święte, nabożeństwa, spotkania kulturalne,
Pielgrzymka itp.). Nieuzasadniona nieobecność na tych spotkaniach może
spowodować odebranie identyfikatora oraz odjęcie 10 punktów od ogólnej
punktacji drużynowej.
9. Podane w regulaminach poszczególnych konkurencji kategorie wiekowe
obejmują uczestników urodzonych w latach:
„L” – lektorzy – urodzeni między 01.01.1997r. – 31.12.2000r.
„S” – średnia – urodzeni między 01.01.2001r. – 31.12.2003r.
„M” – młodsi – urodzeni po 01.01.2004
Ponadto w kat. M, wyłącznie dla potrzeb niektórych dyscyplin sportowych,
wyróżniamy dwie podkategorie:
„M1” – urodzeni między 01.01.2004r. – 31.12.2006r.
„M2” – najmłodsi – urodzeni po 01.01.2007r.
10. Zgłoszenia zawodników do poszczególnych konkurencji dokonuje Opiekun
w Biurze Zawodów, poprzez złożenie wypełnionej specjalnej karty
zgłoszeniowej, którą otrzyma podczas rejestracji grupy.
11. W jednym dniu zawodnik może wziąć udział w 6 konkurencjach sportowych
(nie wliczając wieloboju), dwóch konkursach wiedzy i grze logicznej. Zawodnik
nie może uczestniczyć w dwóch lub więcej kategoriach wiekowych tej
samej konkurencji. W przypadku wykrycia nieprawidłowości zawodnik
lub drużyna, w której skład wchodził zostanie zdyskwalifikowana.
12. Organizatorzy nie zamierzają podważać uczciwości Opiekunów i sprawdzać
wieku uczestników w poszczególnych kategoriach, jak również czy wszyscy są
członkami Liturgicznej Służby Ołtarza. Jednak w przypadku stwierdzania
nieprawidłowości w tym względzie cała drużyna (w konkurencji zespołowej)
lub zawodnik (w konkurencji indywidualnej) zostaną zdyskwalifikowani,
niezależnie od czasu, w którym nastąpi wykrycie nieprawidłowości. Na wniosek
Opiekuna
drużyny
przeciwnej
Opiekun
grupy
zobowiązany
jest
do przedstawienia dokumentu potwierdzającego wiek swoich podopiecznych
w obecności jednego z Organizatorów lub sędziego. Uczestnicy nie mogą też
wchodzić w skład reprezentacji parafii, do których nie należą.
13. Rozgrywki indywidualne i zespołowe odbywają się według zasad określonych
w Regulaminie Rozgrywek Sportowych, który otrzymał każdy z Opiekunów.

Kwestie sporne związane z przebiegiem wszelkich konkurencji indywidualnych
i zespołowych rozstrzyga sędzia danej dyscypliny wraz z zainteresowanymi
zawodnikami (w konkurencjach indywidualnych) i kapitanami drużyn
(w konkurencjach zespołowych) lub z ich Opiekunami. Istnieje możliwość
odwołania się od decyzji do Głównego Sędziego Zawodów, który ostatecznie
rozstrzyga wszelkie powstałe kwestie sporne. Od jego decyzji można złożyć
pisemne odwołanie do Organizatorów PiM-u 2017 r. w dniu, w którym zaistniał
spór.
14. We wszystkich rozgrywkach propagujemy zasady Fair Play. Zawodnicy powinni
sami sobie sędziować, tzn. przyznawać się do fauli i błędów. Sędzia
interweniuje we wszystkich sytuacjach konfliktowych zaistniałych podczas
rozgrywania konkurencji i jego głos jest wówczas decydujący. Sędzia
odpowiada też za prowadzenie protokołu zawodów, weryfikuje zespoły przed
meczem, kontroluje czas trwania danej konkurencji oraz przestrzeganie jej
przepisów. Wszelkie próby wymuszania decyzji na sędziach przez uczestników
lub Opiekunów są niedopuszczalne i będą karane nawet wykluczeniem
zawodnika lub drużyny z konkurencji.
15. Jeden zawodnik może być członkiem tylko jednej drużyny w danej
konkurencji zespołowej, bądź uczestniczyć tylko w jeden kategorii
wiekowej w danej konkurencji indywidualnej. W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości drużyna/uczestnik zostanie zdyskwalifikowana.
16. Możliwe jest, aby młodszy uczestnik wystartował w starszej kategorii wiekowej
w danej konkurencji, jednak ze względów bezpieczeństwa zasada ta nie dotyczy
„Wieży Babel”.
17. Każdy zawodnik reprezentuje swoją parafię i/lub szkołę, w której jest
członkiem Służby Liturgicznej.
18. Ostatecznymi interpretatorami wszystkich przepisów zawartych w Regulaminie
Ogólnym oraz Regulaminie Sportowym są Organizatorzy PiMu 2017 r.
19. Aby zdobyć nagrodę główną PiM-u 2017 należy uzyskać największą ilość
punktów liczonych wg Tabeli Punktacji PiM-u 2017, z uwzględnieniem pkt. 7
i 8 niniejszego Regulaminu.
20. Przypominamy, że Organizatorzy osobiście kontaktują się z młodzieżą
pomagającą w organizacji Pielgrzymki, dlatego bez wyraźnego zaproszenia
z naszej strony prosimy nikogo nie przywozić do pomocy w organizacji
i przebiegu spotkania.

