Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 8/20
Małopolskiego Kuratora Oświaty
z dnia 27 lutego 2020 r.

Wykaz dyscyplin sportowych, objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, w których organizowane są zawody
sportowe przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, światowe i europejskie
federacje sportowe oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w zawodach sportowych.

Lp
Nazwa organizatora zawodów
.
1. Zawody sportowe organizowane przez światowe
i europejskie federacje sportowe:
 oficjalne imprezy sportowe o randze
Mistrzostw Świata,
 oficjalne imprezy sportowe o randze
Mistrzostw Europy
2. Zawody sportowe organizowane przez polskie
związki sportowe:
 Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
(WMM),
 Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
(MMM),
 Mistrzostwa Polski Młodzików (MPMło),
 Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
(MPJM),

Dyscypliny sportowe1)
aerobic, aerobic-zawody grup tanecznych
cheerleaders,
akrobatyka
sportowa,
badminton, baseball, biathlon zimowy,
biathlon letni, bilard, boks, biegi
przełajowe, biegi na orientację, brydż
sportowy, curling (tzw. szachy na lodzie),
czwórbój LA, futsal (halowa piłka
nożna),
gimnastyka
(artystyczna,
sportowa, trampolina), golf, hokej
na lodzie, hokej na trawie, jeździectwo
(skoki, ujeżdżanie WKKF), judo, ju-jitsu,
kajakarstwo klasyczne, kajaki-kajak polo,
kajakarstwo-slalom, karate fudokan,
karate kyokushin, karate tradycyjne,
karate WKF, kickboxing, kolarstwo
górskie, kolarstwo szosowe, kolarstwo
torowe,
koszykówka
klasyczna,

Zasięg terytorialny
zawodów

Miejsce uznane
za wysokie

międzynarodowy

miejsca 1-8

krajowy

miejsca 1-6

wojewódzki

miejsca 1-3

Ustalono na podstawie dyscyplin sportu objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, objętych Systemem Sportu Młodzieżowego (SSM),
opracowanym przez Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu oraz zawodów sportowych organizowanych przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy.
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 Mistrzostwa Polski Juniorów (MPJ),
 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (OOM),
 Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP)

koszykówka 3×3, mini koszykówka,
kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo,
łyżwiarstwo
figurowe,
łyżwiarstwo
szybkie (longtrack), łyżwiarstwo szybkie
(shorttrack),
narciarstwo
alpejskie,
narciarstwo
klasyczne
(biegi,
skoki,
KN –
3. Zawody sportowe organizowane przez Małopolski
kombinacja
norweska),
pięciobój
Szkolny Związek Sportowy:
nowoczesny,
piłka
nożna,
mini
piłka
 Igrzyska Dzieci,
nożna „6”, piłka ręczna, mini piłka
 Igrzyska Młodzieży Szkolnej
ręczna, piłka siatkowa, mini piłka
siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka
wodna,
pływanie,
pływanie
synchroniczne, podnoszenie ciężarów,
rowerowa jazda na orientację, rugby,
saneczkarstwo (sporty saneczkowe),
skoki do wody, snowboard, sport
motorowy
(karting),
strzelectwo
sportowe, sumo, szachy, szermierka,
szkolna liga LA, taekwondo ITF,
taekwondo olimpijskie, tenis, tenis
stołowy, triathlon, trójbój LA, turniej gier
i zabaw, unihokej, warcaby (100
polowe), wioślarstwo, wrotkarstwo,
wspinaczka
sportowa,
zapasy,
żeglarstwo, żeglarstwo lodowe

wojewódzki

miejsca 1-3

powiatowy

miejsca 1-3
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