
XVIII RADOMSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

W MINI PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

I. Cel: popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz wyłonienie 

Mistrza Radomia. 

II. Organizator: Biuro Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu 

Szkolny Związek Sportowy w Radomiu 

Współorganizatorem jest PSP 15 Radom 

      III. Miejsce: Boisko  „Orlik” PSP 15  ul. Kielecka 2/6 

 IV. Uczestnictwo: w zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych z 

              Radomia rocznik 2009 i młodszy). Drużyna składa się z 10 zawodniczek (w całym  

              turnieju) 

    V. Dokumentacja: Drużyny powinny przedstawić organizatorowi: 

1. 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. 

2. Aktualna legitymacja szkolna 

3. Do zawodów międzypowiatowych MIMS awans uzyskuje jedna zespół  

4. Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki. 

 

VI. Sprawy regulaminowe:                         

     

- zespół składa się z 5 zawodniczek w polu + bramkarz, 
- zawody powinny być rozgrywane  na boisku o nawierzchni trawiastej  „ORLIK” o 

wymiarach szerokość 20 – 32 m długość 40 – 56 m, 

- bramki: 5 x 2 m, dopuszcza się na niższych szczeblach –  bramki 3 x 2 m., 

- czas gry:  2 x 10 minut  

- obuwie: typu adidas, korki lane 

- piłka: numer „4”, 

- pole bramkowe: prostokąt o wymiarach 7 x 15 m ( w przypadku o wymiarach boiska 20 x 

40 m, pole bramkowe wyznacza półłuk o promieniu 6 m (pole ja w piłce ręcznej), 

- bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym, 

- gra bez “spalonego”, 

- zmiany hokejowe (błędy będą karane jak w piłce ręcznej: strata piłki, wykluczenie, rzut 

karny z 7 m /przy bramkach 3 x 2 m/ lub 9 m /przy bramkach 5 x2 m/,- za złą zmianę 

bramkarza – rzut karny, 

- bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska, 

- piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej, 

- jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową to drużyna, która 

nie popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska.  

W tym przypadku nie obowiązuje przepis o „prawie korzyści”, 

- Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej musza 

znajdować się przynajmniej w odległości 5 m od piłki. 

-    stosowane będą kary wychowawcze: 2 min., 5 min. i dyskwalifikacja (wykluczenie z 

meczu). 

VII. Punktacja 
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis - 1 punkt, za przegrane  0 

punktów. 

O kolejności zespołów decydują kolejno:  

1.    większa liczba zdobytych punktów, 

 2.   jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: 



a.   większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi 

zespołami (bezpośredni mecz /-e),  

b. korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn,  

c.   lepsza różnica bramek w całym turnieju,  

d. większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju, 

3.   jeżeli powyższe punkty nie przyniosą rozstrzygnięcia należy przeprowadzić rzuty 

karne między zainteresowanymi zespołami 

 W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, 

 przeprowadza się rzuty karne strzelane najpierw po 5, potem po razie do skutku. 

 

VII. System rozgrywek: 
Zespoły zostały podzielone na 3 grupy  i grają systemem „każdy z każdym”. 

Do finału awansują  po 1 zespole z każdej grupy i grają „każdy z każdym”  

 

TERMINARZ ELIMINACJI 

 

 16.IX.2021   godz. 9 00       16.IX.2021   godz. 11 00 

  

 

GRUPA „A”       GRUPA „B” 

 

1. PSP nr 15       1. PSP nr  24 

2. PSP nr 23       2. PSP nr  18 

3. PSP nr 13       3. PSP nr 33  

     

        

          

          

     21.IX.2021   godz. 9 00        

  

 

GRUPA „C”        

 

1. PSP nr 7        

2. PSP nr  21        

3. PSP nr 9        

                      

 

 

FINAŁ – 28.IX.2021 godz. 900 

 

- zespoły które zajeły I  miejsce w swoich grupach  eliminacyjnych graja systemem „każdy  

z każdym”  

 

Odpowiedzialną za rozgrywki z ramienia SZS jest: Pani Monika Dwojak  tel. 503 121 305  

 
                                                                                                                         

Uwaga !!!. 

Na naszej stronie internetowej szsradom.pl  w zakładce współzawodnictwo miasto znajdują się zasady 

bezpieczeństwa podczas zawodów - proszę się z nimi zapoznać oraz załącznik Nr 1. 

 

Poniżęj  dołączamy 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


