
  

      ZMIANA TERMINU !!! 

 

FINAŁ WOJEWÓDZKI  

IGRZYSK  MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

W PIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW 

Hala LEGA w Olecku, 30.05.2022 godz. 10.30. 

ORGANIZATOR: 

WARMIŃSKO-MAZURSKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W OLSZTYNIE 

WSPÓŁORGANIZATORZY: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku 

 TERMIN :  

  30.05.2022 rok     Początek godz. 10.30          HALA  LEGA  w  OLECKU 

MIEJSCE ZAWODÓW : 

Hala LEGA w Olecku, ul. Park 1 

PROGRAM FINAŁÓW : 

      System gier – W zależności od ilości drużyn. Przy 5-ciu lub 6-ciu drużynach podział 

na dwie grupy. W grupach każdy z każdym. Pierwsze drużyny grają z drugimi 

drużynami na krzyż. Zwycięzcy grają w finale o pierwsze miejsce, przegrani o miejsce 

3. 

      Przy 4-ch i mniej drużynach, system gry – każdy z każdym. 

KONTAKT: 

 Andrzej Kamiński  - Olecko, tel. 602376631 

TERMIN  ZGŁOSZEŃ:   29.05.2022 r. do godz. 12.00,     

e-mail kand57@wp.pl 

UCZESTNICTWO   

W finale mają prawo gry szkoły, które zajęły dwa pierwsze miejsca w półfinale I, II, III. 

UWAGI: 

• Prosimy o przybycie minimum 15 minut przed rozpoczęciem zawodów, 

• Opiekun zespołu  dostarcza w dniu zawodów listę startową zawodników z podpisem 

dyrektora oraz opiekuna - brak któregokolwiek podpisu spowoduje wykluczenie z 

zawodów, 

• Uczniowie OBOWIĄZKOWO muszą posiadać ważną legitymację szkolną w 

przypadku braku legitymacji uczeń nie będzie dopuszczony do zawodów, 

• Kwestię badań lekarskich określają: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 

2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej         (Dz. U. 2013 poz. 1248 z dnia 28 października 2013r). Dokładny komunikat 

w sprawie wymaganych badań lekarskich dopuszczający młodzież szkolną   do zawodów 



znajduje się na stronie internetowej Zarządu Krajowego Szkolnego Związku Sportowego w 

Warszawie (www.szs.pl). 

• Obowiązuje regulamin rozgrywek zawarty w Wojewódzkim Kalendarzu Imprez 

Sportowych na rok szkolny 2021/2022.   

 

Przypominamy szkołom o konieczności rejestracji i zgłoszenia do zawodów przez 

system SRS: www.srs.pl  

 

 

Zawody są współfinansowane przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i 

Sportu oraz realizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego.   

      

  

                        

             PRZEWODNICZĄCY W-M SZS 

  

                  Dariusz Marchlewski   
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