
XVIII RADOMSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

W HALOWEJ MINI PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT 

                     SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – rocznik 2010 i 2011 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

I. Cel: popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci.  

II. Organizator: Szkolny Związek Sportowy Radomiu na zlecenie Biura Sportu  

 Urzędu Miejskiego w Radomiu, 

Współorganizator: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9  

                                 ul. Sandomierska 19 w Radomiu. 

III. Termin i miejsce: Zgodnie z terminarzem załączonym do komunikatu 

IV.  Uczestnictwo: Prawo uczestnictwa w turnieju mają reprezentacje szkół 

                                   (rocznik 2010 i 2011)  

 

V. Dokumentacja:  
Opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia organizatorom przed 

zawodami: 

- 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 

 

VI. Sprawy regulaminowe 
- Zespół 10 osobowy, zmiany hokejowe, na boisku gra 4 zawodników + 

bramkarz 

- Zawody będą prowadzone według przepisów SZS i PZPN  

- Zespół bez opiekuna nie będzie dopuszczony do rozgrywek 

- Obowiązuje strój i obuwie sportowe 

- Czas gry 10 minut  

- Za rzeczy pozostawione w szatniach organizatorzy nie biorą 

odpowiedzialności 

VII. Punktacja: za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, za 

przegrany 0 pkt 

VIII. System rozgrywek: 

– systemem ”każdy z każdym” 

 

IX    Nagrody: za miejsca 1-3 zespoły otrzymują puchary, medale, dyplomy za 1-5 
                          

Odpowiedzialny za przeprowadzenie turnieju jest  Pan Paweł Podymniak 

tel. 508 382 082 

 



 

 

 

 

Terminarz 
Halowej Piłki Nożnej 

DZIEWCZĄT 
 

Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Sandomierska 19 

 

 

Termin: 
 

3.III.2022r  godz. 9:30 

 

Uczestnicy:  

 

PSP 24, PSP 7, PSP 9, PSP 15, PSP 23 

                                    
         - grają systemem „każdy z każdym” 

 

 
Poniżęj  załaczamy załącznik Nr 1 - Zbiorcze oświadczenie dyrektora szkoły 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  

 
 

 


