
XVIII RADOMSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY  
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

W MINI PIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW 
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 
1. Cel: popularyzacja piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, wyłonienie mistrza 

Radomia - zespołu, który awansuje do finału międzypowiatowego  XXIV MIMSz 

2. Organizator: Biuro Sportu  i Turystyki Urzędu Miejskiego  w Radomiu., Szkolny Związek 

Sportowy w Radomiu 

Współorganizatorem jest PSP Nr 24 w Radomiu 

3. Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 w Radomiu ul.  Powstańców  Śląskich  4 

4. Uczestnictwo: w zawodach startują reprezentacje szkół rocznik 2009 i młodsi.  

      Zespół liczy do 14 zawodników 

5. Dokumentacja: drużyny powinny przedstawić: 

-Imienne zgłoszenie pisemne potwierdzone przez dyrekcję szkoły i wpisana kategoria zdrowia 
wygenerowane z Generatora ze strony srs.szs.pl  wraz z załącznikiem Nr.1  dostarczone przez 
opiekunów przed rozpoczęciem zawodów. 
-legitymacje szkolne do weryfikacji przed każdym meczem 

6. SPRAWY REGULAMINOWE : 
-  należy grać na boisku o wymiarach długość  od 32 do 40 m i szerokość od 16 do 20 m.  
- obowiązuje piłka nr 1 o obwodzie 50 – 52 cm. 
- czas gry: 2 x 12 minut z 5 min przerwą 
- dowolny system ustawienia obrony podczas całego meczu. 
- zmieniony jest przepis dotyczący zmian; zmiany zawodników możliwe są w dowolnym 

momencie meczu, a nie tylko wtedy, gdy drużyna zmieniająca zawodnika jest w posiadaniu 
piłki 

- obowiązuje kategoryczny zakaz używania środków klejących piłkę. 
- czas wykluczenia zawodnika 1 min. 
- drużyna ma prawo wziąć 1-minutowy czas w każdej połowie meczu. 
- zespół bez opiekuna nie będzie dopuszczony do gry 
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni 
-   w przypadku spraw spornych decyduje organizator SZS . 
7. PUNKTACJA: 
Za wyniki osiągnięte w poszczególnych zawodach przyznaje się: 

1) 3 pkt. – za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry 
2) 2 pkt. - za zwycięstwo po rzutach karnych, 

3) 1 pkt. - za porażkę po rzutach karnych, 

4) 0 pkt. - za porażkę w regulaminowym czasie gry. 
 

O kolejności drużyn w trakcie rozgrywek decydują kolejno: 
a) większa liczba zdobytych punktów; 

b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: 
- większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami; 

- większa dodatnia różnica bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi drużynami; 
- większa liczba zdobytych bramek w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami; 

- większa dodatnia (mniejsza ujemna) różnica bramek ze wszystkich zawodów; 
- większa liczba zdobytych bramek we wszystkich zawodach; 

- losowanie. 

 



W meczach kończących się w podstawowym czasie gry remisem wynik zawodów zalicza się do tabeli (rzuty 
karne po regulaminowym czasie gry służą jedynie wyłonieniu zwycięzcy i nie są zaliczane do wyniku meczu 

oraz statystyk indywidualnych). 

8. SYSTEM ROZGRYWEK :  
- Eliminacje: Zespoły zostały podzielone na 2 grupy i  grają systemem „każdy z każdym” 
- Finał 1 i 2 miejsce z grup eliminacyjnych i grają „na krzyż” 

9. Nagrody: 

Zespołowo- za miejsca 1- 3 puchary i medale, 1-4 dyplomy. 

 
TERMINARZ ROZGRYWEK – CHŁOPCÓW 

 

Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 w Radomiu ul.  Powstańców Śląskich 4 

 
ELIMINACJE: 

 
Grupa A 

9.XI. 2021  
godz. 9.00 

   Grupa B  
9.XI.2021  

godz. 11.00  

    
 

1.  PSP nr 3  1.  PSP Nr 9    

2.  PSP nr 20  2.  PSP nr 33    
3.  

 
PSP nr 24  3.  PSP nr 18    

        
 

 wszystkie zespoły przychodzą na godzinę podaną w swoim dniu rozgrywek. 
 

    FINAŁ – 23.XI.2021r godz. 9.00 
 

(1) 1A-2B 
(2) 1B-2A 
(3) o III m-ce pokonani z (1) – (2) 
(4) o I m-ce pokonani z (1) – (2) 

 
 

Odpowiedzialnym z ramienia SZS za rozgrywki  jest Pan Karol Drabik  tel. kom. 515 170 448 

 
 
UWAGA !!! 

 

Poniżęj  dołaczamy załącznik Nr 1 (zbiorcze oświadczenie dyrektora na uczestnictwo w zawodach 
SZS)  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
     
 
 
                                                                                                                   
 
 
----------------------------- 
           Pieczątka szkoły                                                 

 
 

Zbiorcze oświadczenie dyrektora szkoły na uczestnictwo w zawodach SZS  (zał. nr 1) 
 
 
Dyrektor (imię i nazwisko)........................................................................................................... 
 
oświadcza, że wszystkie osoby zgodnie ze zgłoszeniem z srs.szs.pl (uczniowie, opiekunowie) 
delegowane na zawody:  
 

......................................................................................................................................................  
 

...................................................................................................................................................... 
(nazwa zawodów, termin, miejsce) 

 
organizowane przez SZS  zostały zapoznane z treścią aktualnych przepisów w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii, bieżącymi zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu oraz Głównego 
Inspektora Sanitarnego. 
 
 
 
                                                                                                      --------------------------- 
         Pieczątka i podpis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


