
 

XVIII RADOMSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

W UNIHOKEJU DZIEWCZĄT 

                      SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROCZNIK 2009 I MŁODSI 

W ROKU SZKOLNYM 2021/22 

 

I. Cel: popularyzacja unihokeja wśród młodzieży szkolnej oraz wyłonienie mistrza 

Radomia -zespołu do eliminacji międzypowiatowych 

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

i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu,  

Współorganizator: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 w Radomiu  

                                 ul. Sandomierska 19  

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

IV. Uczestnictwo: Prawo uczestnictwa w turnieju mają reprezentacje szkół rocznika 

2009 i młodszy.   Zespół składa się z maksymalnie 9 zawodników/czek – 3 na boisku + 

bramkarz  i  5 rezerwowych 

Dokumentacja:  
- 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 

V.  

VI. Sprawy regulaminowe: 
 

 

- Przepisy gry 

- Zawody rozgrywane są zgodnie z niniejszym regulaminem. Pozostałe zasady nie określone 

w regulaminie – zgodnie z przepisami PZU.  

- Czas gry 2 x 5 minut + 1 – 2 minuty przerwy (w zależności od ilości drużyn).  

- Ostatnia minuta meczu jest zatrzymywana na każdy gwizdek sędziego. 

- Bramki 160 cm x 115 cm (dopuszcza się bramki klubowe 140 cm x 105 cm). 

- Pole bramkowe: szerokość 5 m, długość 4 m. 

- Pole przedbramkowe: szerokość  2,5 m, długość 1 m (linia bramkowa znajduje się 2,5 od 

linii końcowej boiska) 

 

 

- Punktacja: 

- Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis – 1 punkt, za przegraną – 0 

punktów. 

- O kolejności zespołów decydują kolejno: 

- większa liczba zdobytych punktów 

- jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: 

-  większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi zespołami 

(bezpośredni mecz /-e),  

-  większa, dodatnia różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych 

drużyn,  

-  lepsza różnica bramek w całym turnieju,  

-  większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju, 

-  rzuty karne między zainteresowanymi zespołami. 

 

 

 



VII. System rozgrywek 

ELIMINACJE i FINAŁ 

- systemem „każdy z każdym”  
   

VIII. Nagrody 

Za miejsca I – III zespoły otrzymują puchary ,medale, I-V dyplomy 

IX. Sprawy organizacyjne 

a. Ubezpieczenie drużyny należy do obowiązków zgłaszających szkołę 

b. Za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione organizator nie odpowiada 

c. Za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów  odpowiadają opiekunowie 

zespołów 

   X. Odpowiedzialnym za rozgrywki jest: Piotr Socha tel. 505 042 337 

 

Terminarz gier 

unihokej dziewcząt 

 

Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Sandomierska 19 

 

ELIMINACJE i FINAŁ – 10.XI.2021 godz. 9.00 

 

 systemem „każdy z każdym” 

 

 

Uczestnicy: 

  PSP 9, PSP 13, PSP 14, PSP 17, PSP 33 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


