
XVIII RADOMSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW 

SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

 

 Organizator: Szkolny Związek Sportowy w Radomiu na zlecenie Biura Sportu  

i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu. 
Współorganizator: Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Wernera 22   

 Termin i miejsce: według załączonego terminarza rozgrywek.  
Dokumentacja i uczestnictwo: pisemne zgłoszenie potwierdzone przez dyrektora szkoły i wpisana 

                                            (kategoria zdrowia) wygenerowane z Generatora ze strony srs.szs.pl 

wraz z załącznikiem Nr 1 dostarczone przez opiekuna przed rozpoczęciem  zawodów 

 
- zespół składa się z 12 zawodników urodzonych 2002 roku i młodszych 

zespół bez opiekuna (nauczyciela wychowania fizycznego) nie będzie 

dopuszczony do rozgrywek, 

- zawodnicy wchodzą na teren szkoły wraz  

z opiekunem (nie przyprowadzamy kibiców) 
- przypominamy iż w rozgrywkach XVIII ROM nie mogą uczestniczyć zawodnicy/czki 

którzy posiadają licencje właściwych związków sportowych w swojej dyscyplinie.  
- legitymację szkolną przed każdym meczem 
- obowiązują przepisy PZKosz i regulamin SZS. 

IV. System rozgrywek: 
System i harmonogram został ustalony w biurze SZS.  
Zespoły zostały podzielone na 3 grupy z rozstawieniem najlepszych zespołów z ubiegłego roku, 

pozostałe  zespoły zostały dolosowane. 
Finał – zwycięzcy grup systemem „każdy z każdym” 

V. Nagrody: 
Za miejsca I-III puchary i medale i dyplomy 

VI. Postanowienia końcowe: 
- zespół obowiązuje strój sportowy z numerami oraz obuwie sportowe 
- czas gry 4x8min w I, II, III kwarcie czas zatrzymywany tylko na czas trenera  

w IV kwarcie czas zatrzymywany w ostatnich dwóch minutach meczu ale przy różnicy mniejszej 

niż 10 punktów 
- za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni organizator nie bierze odpowiedzialności 
- w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator SZS Radom 

 

VII. Odpowiedzialną za przeprowadzenie rozgrywek z ramienia SZS jest Pani: 
     Monika Pyszczek tel. 668 471 729 
 

 

 

 

 

 

 

 



TERMINARZ  ZAWODÓW 

koszykówka dziewcząt 

 

 Miejsce : Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Wernera 22 

 
 GRUPA  A 

2.III.2022r. Godz. 10:00 
  

  GRUPA B 
   3.III.2022r. godz. 10:00 

1. ZS Technicznych  1. V LO 
2. VI LO  2. XII LO 

3. 

 

II LO  3. VII LO 

 

     

     

 GRUPA C 
  7.III.2022r. godz. 10:00 

 

   

1. ZS Elektronicznych    

2. ZS Ekonomicznych    

3. III LO    

 

 
 

FINAŁ  – 9.III.2022r. godz. 10.00 

 zwycięzcy grup systemem „każdy z każdym”. 

 
 

 
 
UWAGA !!!!! 
Przed każdym terminem zawodów proszę zadzwonić do Pani Moniki Pyszczek 
organizatora i poinformować czy szkoła przyjdzie czy nie w danym dniu. 
 
Jeżeli będzie mniejsza ilość szkół system rozegrania zawodów oraz 
poszczególne terminy  zawodów mogą ulec zmianie. 
Należy śledzić na bieżąco system rejestracji szkół. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poniżej załącznik Nr 1 
 
 
 
 

 

 

----------------------------- 
           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  

 
 


