
XVIII RADOMSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY  
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  
W PIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW 

SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

I. Cel: popularyzacja piłki ręcznej wśród młodzieży szkolnej oraz wyłonienie Mistrza Radomia. 

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

i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

Współorganizator: VI LO im. Jana Kochanowskiego 

                                 w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 25. 

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

IV. Uczestnictwo: Prawo uczestnictwa w turnieju mają reprezentacje szkół rocznik 2002 i młodszy. 

V. Dokumentacja: Pisemne zgłoszenie (wygenerowane z systemu rejestracji szkół - srs.szs.pl.) 

potwierdzone przez dyrektora szkoły i nauczyciela wychowania fizycznego, wpisana(kategoria 

zdrowia) wraz z załącznikiem Nr 1 ,legitymacje szkolne do weryfikacji przed każdym meczem. 

VI. Sprawy regulaminowe: 

- piłka Nr 3 
- zawody będą prowadzone wg regulaminu SZS i przepisów ZPRP 

- obowiązuje dowolny system ustawienia obrony; 

- dowolność zmian zawodników i gry bramkarza. 

- zespół bez opiekuna nie będzie dopuszczony do rozgrywek 

- obowiązuje zakaz używania kleju !!!!!! 

- przypominamy iż w rozgrywkach XVIII ROM nie mogą uczestniczyć zawodnicy/czki którzy 

posiadają licencje właściwych związków sportowych w swojej dyscyplinie.  

VII. System rozgrywek i punktacja: 
- 3 zespoły zostały rozstawione wg zajętych miejsc z ostatnich zawodów a pozostałe dolosowano  

i grają systemem „każdy z każdym” w 3-ch grupach 

- Finał zwycięzcy grup eliminacyjnych systemem „każdy z każdym” 
- zespoły grają 2 x10 z 5 minutowa przerwą 

Za wyniki osiągnięte w poszczególnych zawodach przyznaje się: 
1) 3 pkt. – za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry 

2) 2 pkt. - za zwycięstwo po rzutach karnych, 
3) 1 pkt. - za porażkę po rzutach karnych, 

4) 0 pkt. - za porażkę w regulaminowym czasie gry. 

 
 O kolejności drużyn w trakcie rozgrywek decydują kolejno: 

a) większa liczba zdobytych punktów; 
b) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: 

- większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami; 

- większa dodatnia różnica bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi drużynami; 
- większa liczba zdobytych bramek w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami; 

- większa dodatnia (mniejsza ujemna) różnica bramek ze wszystkich zawodów; 
- większa liczba zdobytych bramek we wszystkich zawodach; 

- losowanie. 
 

W meczach kończących się w podstawowym czasie gry remisem wynik zawodów zalicza się do tabeli (rzuty karne po 

regulaminowym czasie gry służą jedynie wyłonieniu zwycięzcy i nie są zaliczane do wyniku meczu oraz statystyk 
indywidualnych). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



TERMINARZ ROZGRYWEK  

piłka ręczna CHŁOPCÓW 

 

Miejsce: VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. 

 

 Grupa  A 

30.XI.2021r. 
Godz. 9:00 

  Grupa B  
30.XI.2021r.  

Godz.  11:00 

1. ZS Ekonomicznych  1. VI LO 

2. ZS Technicznych  2. IV LO 

3. ZS Spoż. I Hotelarskich 

 

 3. CNB Feniks 

     

     

 Grupa C  
29.XI. 2021r.  Godz. 10:00 

 

   

1. III LO    

2. ZS Budowlanych    

3. 

4. 
V LO 

XII LO 

   

     

 

 

Finał – 6.XII.2021r.  Godz. 10:00 

 

 zwycięzcy grup eliminacyjnych grają systemem „każdy z każdym”. 
 

Odpowiedzialnym z ramienia SZS za przeprowadzenie zawodów jest Pan:  

            Rafał Kramer tel. 605 545 535                 
 

 

Przypominamy o obowiązkowej rejestracji Państwa Szkoły w Ogólnopolskim systemie rejestracji 

szkół (srs.szs.pl ) . W tym systemie należy się dopisać do piłki ręcznej chłopców i  wydrukować 

zgłoszenie na zawody.   

Zgłoszenia poprzez SRS są obowiązkowe i szkoły, które nie dopełnią tego obowiązku nie będą 

dopuszczane do zawodów. 
 
 

 

Poniżęj  załaczamy załącznik Nr 1 - Zbiorcze oświadczenie dyrektora szkoły na uczestnictwo w zawodach SZS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://srs.szs.pl/


 

 

 

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

 


