
XVIII RADOMSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

W TENISIE STOŁOWYM  
DZIEWCZĄT  

  SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH                     
 ROK SZKOLNY 2021/2022 

 
I. Cel: Popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży szkolnej, wyłonienie Mistrza Radomia. 
II. Organizator: Szkolny Związek Sportowy w Radomiu na zlecenie Biura Sportu 

i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu. 
III. Współorganizator: Zespół Szkół Technicznych 
IV. Miejsce: Zespół Szkół Technicznych ul. Limanowskiego 28/30 (wejście do sali gimnastycznej 

od boiska) 
V. Termin:  

   6.XII.2021r  godz. 9.00 
VI. Dokumentacja i uczestnictwo:  

opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia 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. 

- ważne legitymacje szkolne 
- przypominamy, iż w rozgrywkach XVIII ROM nie mogą uczestniczyć 

zawodnicy/czki którzy posiadają licencje właściwych związków sportowych w swojej 

dyscyplinie 
- zespół bez opiekuna (nauczyciela wychowania fizycznego) nie będzie dopuszczony do 

rozgrywek 
- zawodnicy/czki bez stroju sportowego nie będą dopuszczeni do rozgrywek 
- obowiązuje obuwie na miękkich białych spodach 
- obowiązują przepisy SZS i PZTS 

VII. Uczestnicy: 
Każda szkoła może zgłosić do turnieju indywidualnego 4 zawodniczki  

(rocznik 2002 i młodsze) 
Do współzawodnictwa osobno dziewczęta i chłopcy brana będzie pod uwagę suma punktów 

uzyskanych przez czterech zawodników/zawodniczki wg. zasady :  
I m-ce          – 9pkt             VIII –IX m-ce     -  3pkt  
II m-ce         – 7pkt   X-XI m-ce           - 2pkt 
III m-ce       – 6 pkt   XII m-ce i dalsze - 1pkt 
IV –V m-ce – 5pkt 
VI-VII m-ce – 4pkt 

VIII. Nagrody: 
Indywidualne 

Za miejsca I-III medale, za miejsca I-VI dyplomy 
Zespołowe 
          Za miejsca I-III puchary 

Za miejsca I-VI dyplomy 
IX. Postanowienia końcowe: 

- szkoły ubezpieczają zespoły we własnym zakresie 
- zespół obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe 
- za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni organizator nie bierze odpowiedzialności 
- w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator SZS Radom 

Kierownik rozgrywek: Marcin Maziarski -tel. 791 878 160 

 UWAGA !!! 
Przypominamy o obowiązkowej rejestracji Państwa Szkoły w Ogólnopolskim systemie 

rejestracji szkół (srs.szs.pl) . W tym systemie należy się dopisać do tenisa stołowego 

dziewcząt 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/system/


 

 

 

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

 


