
XVIII RADOMSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

W TENISIE STOŁOWYM DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH rocznik 2009 i młodszy 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
 

 

I. Organizatorem Finansującym współzawodnictwo sportowe szkół jest Gmina Miasta 

Radomia.  
II. Koordynator: Szkolny Związek Sportowy w Radomiu na zlecenie Biura Sportu Urzędu 

Miejskiego w Radomiu, 

III. Współorganizator: Klub Tenisowy Broń Radom 

IV. Termin i miejsce: Centrum Kształcenia Ustawicznego  ul. Kościuszki 7 

Dziewczęta: 1 marzec 2022 (wtorek) godz. 930 

Chłopcy: 1 marzec 2022 (wtorek) godz. 930   

                                                 

V. Uczestnicy: według zgłoszeń potwierdzonych w  srs do XVIII Radomskiej Olimpiady 

Młodzieży  

 Dziewczęta: ISSP, PSP 9, PSP 17 

Chłopcy: ISSP, PSP 9, PSP 17, PSP 4, PSP 34                                                 

 

VI. 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 

VII. Sprawy regulaminowe 

- rozgrywki odbędą się zgodnie z przepisami SZS i PZTS 

- rozgrywana będzie tylko konkurencja drużynowa 

- szkoła może wystawić po jednej drużynie dziewcząt i chłopców (rocznik 2009 i 

młodszy) 

- drużyna składa się z 3 chłopców lub 3 dziewcząt bez prawa zmiany zawodnika w czasie 

meczu (trzeci zawodnik może grać tylko w grze deblowej) 

- mecze będą prowadzone wg klucza: A – X; B – Y; gra podwójna A – Y;     B – X 

- za zwycięstwo w spotkaniu zespół otrzymuje 1 pkt 

- mecz kończy się w chwili uzyskania przez jedną z drużyn 3 pkt tj. 3 : 0,       3 : 1, 3 : 2 

 

VIII. Nagrody: Za miejsca I – III puchary i medale, dla 5 zespołów dyplomy 

IX. Postanowienia końcowe:  

- Zespoły obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe 

- Za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni organizator nie bierze odpowiedzialności 

- W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator  

 

 

Odpowiedzialną za rozgrywki jest Pani Katarzyna Bielak tel. 663 490 366  
 

 

 

 

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  

 
 


