
Gospodarze zawodów finałowych w poszczególnych sportach XXII  OOM Warmia – Mazury 2016 
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 
OOM: 

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” , wciągnięcie na maszt flagi MKOl (oprawa muzyczna 
wg uznania), „zapalenie” znicza olimpijskiego (element nieobowiązkowy), 
6. Ślubowanie zawodników i przyrzeczenie sędziów (teksty w załączeniu) przez wybranych przez 
gospodarza przedstawicieli, 
7. Krótka część widowiskowa (element nieobowiązkowy, czas trwania ok. 10-15 min), 
8. 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: 

„XXII Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach halowych Warmia – Mazury 2016 
w (nazwa sportu), uważam za otwartą” 
9. Obowiązkowy udział wszystkich ekip wojewódzkich; zawodnicy powinni być ubrani w 
reprezentacyjne stroje sportowe w barwach swojego województwa. 

B. PODSTAWOWE ELEMENTY SCENARIUSZA CEREMONII ZAKOŃCZENIA 
ZAWODÓW 
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 oraz jeden trener zawodnika, drużyny w grach zespołowych  
  w ilości zgodnej z regulaminem systemu sportu młodzieżowego danego sportu (opublikowane 
na stronie olimpiady). 
Za II, III miejsca – medale i dyplomy otrzymują zawodnicy indywidualni, drużyny, , w grach 
zespołowych otrzymują wszyscy zawodnicy w ilości zgodnejz regulaminem systemu sportu 
młodzieżowego danego sportu (opublikowane na stronie olimpiady). 
Za IV- VIII miejsca dyplomy otrzymują zawodnicy indywidualni, drużyny w grach zespołowych  
otrzymują wszyscy zawodnicy w ilości zgodnej z regulaminem systemu sportu młodzieżowego 
danego sportu (opublikowane na stronie olimpiady). 
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4. Wręczenie pucharów i dyplomów w ramach klasyfikacji wojewódzkiej (za miejsca od 1 do 3 
puchary i dyplomy, miejsca od 4 do 8 dyplomy). 
5. Wręczenie pucharów i dyplomów w ramach klasyfikacji klubowej za miejsca od 1 do 3 (puchary i 
dyplomy),miejsca od 4 do 8 dyplomy piłka siatkowa  
6. Ściągnięcie flagi narodowej przy hymnie; zgaszenie znicza olimpijskiego (jeżeli istnieje) przy 
oprawie muzycznej  wg uznania. 
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: 

„XXII Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach halowych „Warmia – Mazury 
2016”w (nazwa sportu), uważam za zamkniętą” 
C. UWAGI DODATKOWE: 
1. Ceremonia wręczenia nagród musi odbyć się w formie uroczystej, po zakończeniu każdej 
konkurencji lub po zakończeniu zawodów – zgodnie z przyjętym zwyczajem w danym sporcie. 
2. Gospodarze zawodów mogą wręczać dodatkowe nagrody i upominki pozyskane od sponsorów, 
gmin, powiatów na terenie, których są rozgrywane zawody; 
3. Warmińsko – Mazurska Federacja Sportu zastrzega sobie prawo wyboru sponsora w danym 
sporcie, celem wyeliminowania firm 
działających w tej samej branży (W-M FS będzie pozyskiwać sponsorów całej imprezy). 
4. W-M FS każdemu z gospodarzy na czas rozgrywania zawodów przekaże płytę CD z nagraniami do 
odtwarzania  podczas ceremonii, komplet 3 flag (Polski, Województwa Warmińsko - Mazurskiego, 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego) o rozmiarach 100 x 200 cm, a także komplet banerów reklamowych 



(olimpiady, MSiT oraz województwa i ewentualnie dodatkowe materiały promocyjne. Ww. materiały 
informacyjno-reklamowe po zakończeniu 
zawodów w danym sporcie podlegają zwrotowi do W- M F S . 


