
 

XVIII RADOMSKA 

OLIMPIADAMŁODZIEŻY 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

W PIŁCE NOŻNEJ DZIEWCZĄT 

SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

 

1. Cel: Popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży szkolnej. 

2. Organizator: Biuro Sportu  i  Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu, Szkolny Związek 

Sportowy w Radomiu. 

Współorganizator : MOSiR  Radom. 

3. Miejsce: MOSiR Radom, ul. Narutowicza 9. 
4. Termin: wg harmonogramu. 

5. Uczestnictwo: W mistrzostwach uczestniczą reprezentacje  Szkół Średnich  

    zgłoszonych do XVIII ROM ( uczennice ur. w 2002r.  i młodsze ). 

- zespół liczy 10 zawodniczek (w całym turnieju) 
-  przypominamy iż w rozgrywkach XVIII ROM nie mogą uczestniczyć zawodniczki 

które posiadają licencje właściwych związków sportowych w swojej dyscyplinie. 
6. Dokumentacja: Drużyny powinny przedstawić organizatorowi: 

1. 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. 

2. Aktualna legitymacja szkolna 

3. Organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki. 

7. Sprawy regulaminowe i nowe przepisy gry:  
-  zespół składa się z 5 zawodniczek w polu + bramkarz, 

- zawody powinny być rozgrywane  na boisku o nawierzchni trawiastej o wymiarach 

szerokość 20 – 32 m długość 40 – 56 m, bramki: 5x2 m, dopuszcza się na niższych 

szczeblach bramki 3x2 m., 

- czas gry: 2x10  + do 5 minut przerwa, 

- gramy bez wślizgów(przy kontakcie z zawodnikiem) 

- obuwie: zawodniczki mogą grać w trampkach lub obuwiu do gry na nawierzchni 

syntetycznej 

- piłka: numer „5”, 

- pole bramkowe: prostokąt o wymiarach 7x15 m ( w przypadku o wymiarach boiska 20x40 

m, pole bramkowe wyznacza półłuk o promieniu 6 m (pole ja w piłce ręcznej), 

- bramkarz może chwytać piłkę rękami tylko w polu bramkowym, 

- gra bez “spalonego”, 

- zmiany hokejowe (błędy będą karane w następujący sposób:  strata piłki, wykluczenie na 

1 min, 

-  rzut karny z 7 m przy bramkach 3x2 m lub 9 m przy bramkach 5x2 m.   

- bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką lub nogą w obrębie własnej połowy boiska, 

- piłka z rzutu od bramki nie może bezpośrednio przekroczyć linii środkowej, 

- jeżeli piłka z rzutu od bramki przekroczy bezpośrednio linię środkową to drużyna, która 

nie popełniła przewinienia wykonuje rzut wolny pośredni z linii środkowej boiska. W 

tym przypadku nie obowiązuje przepis o „prawie korzyści”, 

- Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą 

znajdować się przynajmniej w odległości 5 m od piłki. 

- stosowane będą kary wychowawcze: 2 min., 5 min. i dyskwalifikacja (wykluczenie z 

meczu). 

gra niedozwolona i niesportowe zachowanie – karane wykluczeniami: żółta kartka – 2 minuty, 

czerwona kartka – 5 minut i wykluczenie z meczu (po odbyciu kary na boisko wchodzi inny 

zawodnik) 



- organizator zapewnia obsługę medyczną i sędziów 

- zespół bez opiekuna nie będzie dopuszczony do rozgrywek 

- ubezpieczenie zgłoszonych zespołów należy do obowiązków szkół 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione 

- organizator zastrzega możliwość zmian terminów 

8. Punktacja 
Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis - 1 punkt, za przegrane  0 

punktów. 

O kolejności zespołów decydują kolejno:  

1.    większa liczba zdobytych punktów, 

2.   jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów: 

a. większa liczba zdobytych punktów w zawodach pomiędzy zainteresowanymi 

zespołami (bezpośredni mecz /-e),  

b. korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych 

drużyn, 

c.  lepsza różnica bramek w całym turnieju,  

d. większa liczba zdobytych bramek w całym turnieju, 

 

Po zawodach remisowych drużyny wykonują po 3 rzuty karne. Wynik może być 

pomocny przy ustalaniu kolejności po wykorzystaniu wszystkich możliwości w 

pkt 8. 

 

9. System rozgrywek: 

    A ) Eliminacje 
Zespoły zostały podzielone wg losowania dokonanego w biurze SZS na 4 grupy (A, 

B,C,D ) w których grają systemem" każdy z każdym".  

   B ) Finał. 

zespoły które zajęły 1   miejsca w swoich  grupach eliminacyjnych grają 

systemem„ każdy z każdym”. 

 

9. Nagrody: miejsce I – III puchary, medale, I – IV dyplomy. 

 

TERMINARZ ROZGRYWEK 
 

Miejsce : Boisko sztuczne MOSiR Radom, ul. Narutowicza 9. 

 

Grupa A  17.IX.2021 godz. 9.00* 
                   21.IX.2021  godz. 9.00 

 Grupa B   20.IX.2021  godz. 9.00  

1. V LO  1. XII LO  

2. ZDZ  2. ZSSOSiUsług  

3. 

4. 

XI LO 

II LO 
 3. 

 

IV LO 

 
 

      

Grupa C  20.IX.2021 godz. 11.00  Grupa D   17.IX.2021  godz. 11.00* 

                  21.IX.2021  godz. 11.00 

1. ZSSiHot.  1. ZS Ekonomicznych 

2. CNB Feniks(I LO)  2. III LO 

3. 
 

VI LO  3. 

4. 

ZS Budowlanych 

I LO 

* W Grupach A i D  4-zespołowych jeżeli przyjdą wszystkie zespoły na pierwszy 

termin mecze będą  rozgrywane w dwóch terminach podanych wyżej. 

 

 



FINAŁ – 24.IX.2021r godz. 9.00 

 
- zespoły które zajęły 1   miejsca w swoich  grupach eliminacyjnych grają 

systemem „ każdy z każdym” . 

 
Uczestnicy:  

 1A …..................... 

 1B …..................... 

 1C …..................... 

 1D …..................... 

 
    

    

godz. 900 1A - 1D 

godz. 940 1B - 1C 

godz. 1020 

 

1D - 1C  

     

 

godz. 1100 1A - 1B 

godz. 1140 1B - 1D 

godz. 1220 

 

1C - 1A     

 

 

 

 

Organizatorem zawodów z ramienia SZS jest  Krzysztof  Hajduk  tel. 696 917 239 

 
                                                                                                                         

 

Uwaga !!!. 

Na naszej stronie internetowej szsradom.pl  w zakładce współzawodnictwo miasto znajdują się zasady 

bezpieczeństwa podczas zawodów - proszę się z nimi zapoznać oraz załącznik Nr 1. 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


