FINAŁ OGÓLNOPOLSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W PIŁCE SIATKOWEJ
DZIEWCZĄT ROCZNIKA 2002-2004
Ostrowiec Świętokrzyski 7-10.06.2018 r.
1. Organizatorzy :
- Powiat Ostrowiecki
- Honorowy Patronat Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda
- Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
2. Termin i Miejsce Zawodów:
Finał Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt rocznika 2002-2004 odbędzie
się w dniach 7-10.06.2018 (czwartek-niedziela ) w Ostrowcu Świętokrzyskim w halach sportowych:
ZSOMS, ul. Żeromskiego 5 i Liceum Ogólnokształcącego nr III, ul. Sienkiewicza 67.
3. Uczestnicy :
Prawo startu posiadają szkoły, które zwyciężyły w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w danym
województwie, ewentualnie wicemistrzowie lub zdobywcy III miejsca. W zawodach biorą udział zawodniczki
z jednej szkoły gimnazjalnej, urodzone w 2002 roku i młodsze, które rozpoczęły naukę w danej szkole nie później
niż 30 września 2017 roku. Każdy uczestnik musi posiadać aktualną legitymacje szkolną oraz ważne badanie
lekarskie.
Zespół składa się z 12 zawodniczek oraz dwóch opiekunów i kierowcy -max 15 osób.
Każda drużyna powinna posiadać jednolity strój sportowy i piłki do rozgrzewki.
4. Zgłoszenie :
Potwierdzenie udziału w finałach należy przesłać do dnia 15 maja 2018 roku na adres : wojtekgawron69@wp.pl
Osoba do kontaktu : Wojciech Gawron – Ostrowiec Świętokrzyski tel. 601868167
Obowiązuje imienne zgłoszenie potwierdzone przez Dyrektora Szkoły, ważna legitymacja szkolna
oraz zgłoszenia w systemie srs.szs.pl.

1

5. Zakwaterowanie :
- Hostel Hutnik Ostrowiec, ul. Józefa Gulińskiego 9, tel: 504 836 252, pokoje 2-5 osobowe - nocleg 35 zł
- Internat Szkolny ZSOMS, ul. Żeromskiego 5, tel. 412624806 pokoje 3- osobowe - koszt osobodnia 58 zł,
a koszt żywienia dla nocujących w hotelu Hutnik 28 zł
6. Wyżywienie :
08.06.2018 (piątek) -śniadanie, obiad, kolacja
09.06.2018 (sobota) - śniadanie , obiad, kolacja
10.06.2018 (niedziela) -śniadanie, obiad.
Istnieje możliwość dokupienia posiłków w cenie śniadanie -8zł, obiad 12zł, kolacja 8 zł.
7.Program zawodów :
W zawodach weźmie udział maksymalnie 16 zespołów podzielonych na grupy w zależności od liczby zgłoszeń,
tak aby przeprowadzić mecze eliminacyjne, półfinałowe i finałowe o ustalenie poszczególnych miejsc.
Szczegółowy plan zawodów oraz gier zostanie rozesłany do uczestników po dokonaniu zgłoszenia.
8. Nagrody :
Zespoły za miejsca 1-4 otrzymują puchary, medale dla 3 najlepszych reprezentacji szkolnych, pamiątkowe
dyplomy dla wszystkich zespołów, uczestnicy turnieju otrzymują pamiątkowe koszulki a wyróżniający
zawodnicy statuetki.
9. Finansowanie :
Wpisowe od każdej drużyny wynosi 150 pln.
Koszty organizacyjne przeprowadzenia zawodów, koszty medali, dyplomów pokrywają organizatorzy. Pozostałe
koszty pokrywają uczestniczące szkoły.
Wpisowe – 150,- od drużyny należy przelać na podane konto w terminie zgłoszenia i przesłać dowód wpłaty
fax-em lub mail-em wraz ze zgłoszeniem. Tylko wpłata wpisowego gwarantuje potwierdzenie udziału. - W
przypadku rezygnacji po 15.05.2018 nie będziemy zwracali wpłaconego wpisowego!
ZSOMS :
Nr konta : 34 8507 0004 2001 0004 4525 0007
z dopiskiem wpłata wpisowego i podać nazwę szkoły.
- Koszt zakwaterowania, wyżywienia pokrywają zainteresowane zespoły w dniu przyjazdu na zawody – przed
odprawą techniczną.
10. Różne:
Na odprawę techniczną należy zgłosić się z:
- listą zawodniczek potwierdzoną przez Dyrektora Szkoły,
- ważnymi legitymacjami szkolnymi wydanymi przed 01.10.2017 r.
11. Informacje dodatkowe:
WAŻNE !!! -Prosimy o określenie czasu przyjazdu. Szczegółowy harmonogram zawodów podany zostanie na
odprawie ekip.
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12. Patronat medialny :

RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW
07.06 .2018r. (czwartek)
do godz. 18.00
- przyjazd ekip
08.06.2018r. (piątek)
godz. 7.30 – 8.30
- śniadanie
godz. 9.30 – 10.00
- uroczyste otwarcie
godz. 10.15
- odprawa i weryfikacja zawodników
godz.
godz.
godz.
godz.

10.00
13.30
16.00
19.30

–
–
–
–

13.00
14.00
20.00
21.00

09.06.2018r. (sobota)
godz. 7.30 – 8.30
godz. 10.00 – 13.00
godz. 13.30 – 14.00
godz. 16.00 – 19.00
godz. 19.30 – 21.00

- zawody
- obiad
- zawody
- kolacja
- śniadanie
- zawody
- obiad
- zawody
- kolacja

10.06.2018 r. (niedziela)
godz. 7.00 – 8.30
- śniadanie
godz. 9.00 – 12.00
- zawody finałowe
godz. 12.30 – 13.00
- Uroczyste Zakończenie Mistrzostw
godz. 13.30 – 14.30
- obiad i wyjazd ekip do domu.
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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
do FINAŁU OGÓLNOPOLSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT ROCZNIKA 2002-2004
08 – 10.06.2018 Ostrowiec Świętokrzyski
1.Nazwa szkoły……………………………………………………………………………
2. Adres szkoły:
kod pocztowy i miejscowość………………………………………………………………
telefon:….………………….. faks:…………… ………..e-mail………………………….
Łącznie
liczba
dziewcząt

1.

Liczba dorosłych
opiekunów
mężczyźni/kobiety

Inne osoby
(np.
kierowcy)

ZGŁOSZENIE

ŁĄCZNA LICZBA ZGŁOSZONYCH OSÓB:………….
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE :
proszę określić ILOŚĆ POSIŁKÓW (zaznaczyć X):
oraz liczbę osób do wyżywienia na poszczególne dni zawodów:

Posiłek/dzień
śniadanie

czwartek
---------------

obiad.

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

kolacja

piątek

sobota

niedziela

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

Planowany przyjazd do Ostrowca (dzień):……… …………. 2018 czas:…………………
Szczegółowych informacji udziela : trener : Wojciech Gawron Tel.: 601868167
Komitet organizacyjny :
1. P. O. Naczelnik WESSiOZ Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. Antoni Maciejko
2. Dyrektor ZSOMS w Ostrowcu Św. : Anna Trojanowska – 504085002,
wicedyrektor.anna.t@sms.ostrowiec.pl
3. Wicedyrektor ds. sportowych ZSOMS w Ostrowcu Św. : Rafał Dytkowski – 601505771, rafkowski@interia.pl
4. Kierownik internatu ZSOMS : Marek Stolarczyk - 41 2624806
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