
Regulamin Konkursu 
„Szkolny Typer – Mistrzostwa Świata Katar 2022”

Organizator: 
Nauczyciele wychowania fizycznego  - Mateusz Olborski oraz Łukasz Wijata

Uczestnicy konkursu:

 Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły, którzy chcą spróbować 
wytypować zwycięzców Mistrzostw Świata 2022 w Katarze. 

Cele konkursu: 
 popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży szkoły podstawowej;
 propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia;
 kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, orientacji oraz analizowania bieżących 

wydarzeń sportowych. 
 zachęcenie młodzieży szkolnej do przeglądu, śledzenia na bieżąco aktualnych wydarzeń 

sportowych
 promowanie Mistrzostw Świata 2022 w Katarze, w tym postawy patriotycznej poprzez 

pozytywny doping Reprezentacji Polski w piłce nożnej.
 promowanie zasad fair play w sporcie, w trakcie kibicowania.

Regulamin:

 Aby wziąć udział w zabawie na eksperta w typowaniu wyników meczów piłki nożnej trzeba
wejść na stronę www szkoły na której będzie zamieszczony link formularza do typowania 
meczów.

 W formularzu typowania należy zapisać swoje imię i nazwisko oraz klasę.
 Wytypuj zgodnie z podanymi pytaniami zwycięzcę Mistrzostw, zwycięzców grup oraz 

poszczególnych meczów. Po tym już czas na trzymanie kciuków za poszczególne 
reprezentacje w ich meczach.

 Pierwszy link na stronie www szkoły zawiera formularz do wytypowania całej fazy 
grupowej Mistrzostw Świata 2022 w Katarze. Będzie on aktywny do dnia 20.11.2022r 
godziny 17:00 (niedziela), czyli pierwszego meczu MŚ 2022. Po tym czasie typy nie będą 
przyjmowane.

 Po fazie grupowej, gdy poznamy pary 1/8 finałów pojawi się link do wytypowania 
pojedynków piłkarskich tej fazy rozgrywkowej. Tak samo z pozostałymi meczami ze strefy 
pucharowej. 

 Jeśli ktoś nie uzupełni prawidłowo swoich danych nie będzie brany pod uwagę przy 
klasyfikacji końcowej.

 Obstawiamy dokładny wynik końcowy meczu (wraz z ewentualną dogrywką i rzutami 
karnymi).

 Jak typować? 
Przykład: 

mecz Polska – Anglia
wpisany typ → 2:0

Taki zapis wskazuje, że wytypowana została wygrana Polski 2 do 0 z Anglią.



• Punktacja  :
 Wskazanie poprawnego wyniku meczu= 1 punkt;
 Wskazanie zwycięzcy grupy= 3 pkt;
 Wskazanie zwycięzcy Mistrzostw Świata = 20pkt;
 Wskazanie króla strzelców Mistrzostw Świata = 20pkt.

Zwycięzcy:
 Przewidziane jest wyłonienie trzech najlepszych „typerów”, czyli osób które uzyskały 

największą sumę punktów w całym konkursie. 

 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www szkoły oraz Facebooku po 
zakończonych Mistrzostwach Świata 2022 w Katarze. 

Nagrody:
 Organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych „typerów” 

oraz dodatkową ocenę z wychowania fizycznego.

Postanowienia końcowe:

 Wszelkie nie uregulowane sprawy niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator. 


