
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

    XXI MAZOWIECKIE 

   IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

    SOCHACZEW - 2019 
   

  TENIS STOŁOWY DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

   SZKOŁY PODSTAWOWE - MŁODZIEŻ 
     

 Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego 

Organizatorzy Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sochaczewie 

 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Grodzisku Mazowieckim 

Termin  18.05.2019 r.  Przyjazd 18 maja 2019 r. do godz. 9.00 

Miejsce Grodziska Hala Sportowa, ul. Westfala 3a, 05-827 Grodzisk Mazowiecki 

 W zawodach biorą udział zespoły wyłonione z eliminacji rejonowych (międzypowiatowych) 

Uczestnictwo zgodnie z regulaminem wojewódzkim - po 2 zespoły z rejonu. Zespół liczy maksymalnie 3 zawodników - 

 zawodniczek z jednej szkoły (rocznik 2003-2005) + opiekun. 

Zgłoszenia 

Zgłoszenie obowiązkowo poprzez system SRS, potwierdzone przez Dyrekcję szkoły. 

Zgłoszenia do dnia 13 maja 2019 r. drogą mailową na adres: b.grzegorski@spartiaci.pl 

Oryginał przywozimy na zawody. Po terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

 W dniu przyjazdu o godz. 9.15 - Grodziska Hala Sportowa 

 Obowiązują dokumenty: zgłoszenie SRS oraz ważna legitymacja szkolna. Do legitymacji wystawionej po 

 30 września 2018 r. wymagane jest zaświadczenie Dyrektora szkoły, że zawodnik/czka jest uczniem 

Konferencja tej szkoły od początku roku szkolnego. 

techniczna i Kwestię badań lekarskich regulują: rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 

weryfikacja 21 sierpnia 1986r. i 5 listopada 1992r. z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami i ich kwalifikacją 

 do zajęć w-f i udziału w zawodach sportowych dla młodzieży szkolnej oraz Ministra Zdrowia 

 z dn. 22.12.2004r. w sprawie zakresu  i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi 

 i młodzieżą i z dn. 21.III.2007 r. 

 Uczestnicy przyjeżdżają na koszt jednostek delegujących. 

 Istnieje możliwość zakupienia obiadów - koszt 20 zł/osoba, po wcześniejszym zamówieniu. 

Finanse Wpłata na konto: Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Grodzisku Mazowieckim 

 nr 58 1240 6348 1111 0000 5125 9710 w terminie do dnia 13 maja 2019 r. z dopiskiem 

 (Obiady - tenis stołowy + nazwa szkoły). 

Nagrody Za miejsce I-III puchary i medale oraz za I-XVI dyplomy 

System gier System rozgrywek zostanie ustalony na konferencji przed zawodami. 

 - Obowiązują jednolite stroje sportowe. 

 - Obowiązuje Regulamin MIMSz i przepisy Polskich Związków Sportowych. 

 - Organizatorzy XXI MIMS proszą opiekunów zespołów o szczególne zwrócenie uwagi na zachowanie młodzieży 

Uwagi     w czasie zawodów, po zawodach i w miejscu pobytu. W przypadku niestosownego zachowania uczestników 

     organizator ma prawo wykluczyć dany zespół z udziału w Igrzyskach. 

 
- W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu:  
   W sprawie zapisów, obiadów, płatności: Paweł Pieniążek – tel. 600 239 719 
   W dniu turnieju: Daniel Kupiec – tel. 609 206 406 

 
Komitet Organizacyjny 


