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Nazwa zawodów:  

XXVIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych Podlaskie 2022. 

Termin zawodów: 26.04 – 02.05 2022 r. 

Miejsce zawodów:  

Hala Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku ul. Broniewskiego 14. 

Partner strategiczny:  

Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

Gospodarz:  

Marszałek Województwa Podlaskiego. 

Organizator:  

Podlaska Federacja Sportu. 

Partnerzy:   

Polski Związek Szermierczy, Uczniowski Klub Sportowy ”Trzynastka” Białystok. 

Biuro zawodów:  

Hala Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku ul. Broniewskiego 14. 

Akredytacja:  

Hotel Turkus Al. Jana Pawła II 54. 

Koordynator sportu:  

Jarosław Mazurek tel. 609 605 003, e-mail: j.r.oberek@wp.pl 

Zakwaterowanie uczestników:  

Hotel Turkus Al. Jana Pawła II 54, 

Termin i miejsce Konferencji Technicznej:  

26.04.2022 - wtorek, 28.04.2022 - czwartek, 30.04.2022 - sobota godz. 20.00 sala 

konferencyjna Hotel Turkus Al. Jana Pawła II 54, 

Przedstawiciel Polskiego Związku Szermierczego: Ryszard Sobczak 

Sędzia główny zawodów: Zdzisław Fogt 
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Zgłoszenia i termin: 

Zgłoszeń do zawodów poprzez formularz dostępny na stronie: 

www.wrotapodlasia.pl/olimpiada dokonują Wojewódzkie Interdyscyplinarne 

Stowarzyszenia Sportowe. Zgłaszane są reprezentacje wojewódzkie w każdej 

konkurencji oddzielnie (szabla chłopców, szabla dziewcząt, szpada chłopców, 

szpada dziewcząt, floret chłopców, floret dziewcząt). Formularz zgłoszenia należy 

wysłać na adres: zgloszeniaOOM22@o2.pl do dnia 12.04.2022. 

Warunki uczestnictwa: W zgłoszeniu i w liście meldunkowej należy podać 

zawodników oraz osoby towarzyszące zgodnie z limitem podanym w  

komunikacie Polskiego Związku Szermierczego, koszt pobytu osoby spoza limitu 

pokrywany jest ze środków własnych macierzystego klubu zawodnika. 

Listy meldunkowe wypełnione komputerowo należy wydrukować i dostarczyć 

czytelnie podpisane przez wszystkich uczestników ekipy. Każdy uczestnik 

zawodów wypełnia dodatkowo druki zgody na udział w zawodach oraz 

kwestionariusz COVID. 

Podpisane oświadczenia uczestników oraz wykaz zawodników i osób z poza limitu 

należy przekazać przedstawicielowi Biura Zawodów w dniu przyjazdu. 

Inne postanowienia: Zawody zaliczane są do systemu Sportu Młodzieżowego. 

Obowiązuje Regulamin Współzawodnictwa Sportu Młodzieży Uzdolnionej. 

Wszystkich zawodników i pozostałych uczestników obowiązuje regulamin 

sanitarny oraz podpisane oświadczenie uczestników biorących udział w zawodach 

szermierczych w czasie trwania epidemii. 

Dla osób z poza limitów (koszt własny) zakwaterowanie kluby załatwiają we 

własnym zakresie. Możliwość rezerwacji w Hotelu Leśnym Al. Jana Pawła II 77, 

15-704 Białystok tel: 502 456 300 (dojazd we własnym zakresie). 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

Wtorek - 26.04.2022 r. 

Godz. od 16.00 do 19.30 - przyjazd zawodników w szabli dziewcząt i chłopców 

Godz. 20.00 : konferencja techniczna (kierownicy ekip) 
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Środa - 27.04.2022 r. 

TURNIEJ INDYWIDUALNY – SZABLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

Godz. 9.00 - eliminacje grupowe szabla chłopców 

Godz. 10.00 - eliminacje grupowe szabla dziewcząt 

Godz. 11.00 – 13.30 - eliminacja bezpośrednia  

Godz. 13.30 – 16.00 – przerwa obiadowa  

Godz. 16.00 - oficjalne otwarcie OOM w Szermierce 

Godz. 16.30 – półfinały szabla chłopców 

Godz. 16.45 – półfinały szabla dziewcząt 

Godz. 17.00 – finał szabla chłopców 

Godz. 17.15 – finał szabla dziewcząt 

Godz. 17.40 – DEKORACJA 

 

Czwartek - 28.04.2022 r. 

TURNIEJ DRUŻYNOWY – SZABLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

Godz. 9.00 – tabela 1/16 szabla chłopców i dziewcząt 

Godz. 9.45 – ćwierćfinały szabla chłopców 

Godz. 10.15 – ćwierćfinały szabla dziewcząt 

Godz. 10.45 – półfinały szabla chłopców 

Godz. 11.15 – półfinały szabla dziewcząt 

Godz. 11.45 – finał i mecz o 3 miejsce szabla chłopców 

Godz. 12.15 – finał i mecz o 3 miejsce szabla dziewcząt 

Godz. 12.45 – DEKORACJA 

Godz. 13.00 – obiad 

Godz. 14.00 – wyjazd zawodników w szabli, 

Godz. od 16.00 do 19.30 - przyjazd zawodników w szpadzie dziewcząt i chłopców 

Godz. 20.00 : konferencja techniczna (kierownicy ekip) 
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Piątek - 29.04.2022 r. 

TURNIEJ INDYWIDUALNY – SZPADA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

Godz. 9.00 - eliminacje grupowe szpada chłopców 

Godz. 10.30 - eliminacje grupowe szpada dziewcząt 

Godz. 12.00 – 14.00 - eliminacja bezpośrednia  

Godz. 14.00 – 16.00 – przerwa obiadowa  

Godz. 16.00 – ćwierćfinały szpada chłopców 

Godz. 16.20 – ćwierćfinały szpada dziewcząt 

Godz. 16.40 – półfinały szpada chłopców 

Godz. 17.00 – półfinały szpada dziewcząt 

Godz. 17.20 – finał szpada chłopców 

Godz. 17.40 – finał szpada dziewcząt 

Godz. 18.00 – DEKORACJA 

 

Sobota - 30.04.2022 r. 

TURNIEJ DRUŻYNOWY – SZPADA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

Godz. 9.00 – tabela 1/16 szpada chłopców i dziewcząt 

Godz. 10.00 – ćwierćfinały szpada chłopców 

Godz. 10.45 – ćwierćfinały szpada dziewcząt 

Godz. 11.30 – półfinały szpada chłopców 

Godz. 12.15 – półfinały szpada dziewcząt 

Godz. 13.00 – finał i mecz o 3 miejsce szpada chłopców 

Godz. 13.40 – finał i mecz o 3 miejsce szpada dziewcząt 

Godz. 14.20 – DEKORACJA 

Godz. 13.30 – obiad 

Godz. 15.00 – wyjazd zawodników w szpadzie, 

Godz. od 16.00 do 19.30 - przyjazd zawodników we florecie dziewcząt i chłopców 

Godz. 20.00 : konferencja techniczna (kierownicy ekip) 
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Niedziela – 01.05.2022 r. 

TURNIEJ INDYWIDUALNY – FLORET DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

Godz. 9.00 - eliminacje grupowe floret chłopców 

Godz. 10.15 - eliminacje grupowe floret dziewcząt 

Godz. 11.30 – 13.30 - eliminacja bezpośrednia  

Godz. 13.30 – 16.00 – przerwa obiadowa  

Godz. 16.00 – ćwierćfinały floret chłopców 

Godz. 16.20 – ćwierćfinały floret dziewcząt 

Godz. 16.40 – półfinały floret chłopców 

Godz. 17.00 – półfinały floret dziewcząt 

Godz. 17.20 – finał floret chłopców 

Godz. 17.40 – finał floret dziewcząt 

Godz. 18.00 – DEKORACJA 

 

Poniedziałek - 02.05.2022 r. 

TURNIEJ DRUŻYNOWY – FLORET DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

Godz. 9.00 – tabela 1/16 floret chłopców i dziewcząt 

Godz. 10.00 – ćwierćfinały floret chłopców 

Godz. 10.40 – ćwierćfinały floret dziewcząt 

Godz. 11.20 – półfinały floret chłopców 

Godz. 12.00 – półfinały floret dziewcząt 

Godz. 12.40 – finał floret chłopców 

Godz. 13.20 – finał floret dziewcząt 

Godz. 14.00 – DEKORACJA 

Godz. 13.30 – obiad 

Godz. 15.00 – wyjazd zawodników we florecie. 
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UWAGI :  

Zawody zaliczane są do Systemu Sportu Młodzieżowego. Każdy uczestnik OOM 

winien legitymować się dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, 

paszport, legitymacja szkolna), znać swój nr PESEL, posiadać polisę 

ubezpieczenia NNW (klubowa, WISS, indywidualna), a zawodnicy dodatkowo 

powinni posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego 

sportu – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do 

wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i 

częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych 

orzeczeń (Dz.U. z 2019 r. poz 395); rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 

lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności 

do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia 

oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz.U. z 2019 r. poz 396) 

oraz w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom 

orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych 

badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1172).  

Każdy uczestnik OOM (zawodnicy i osoby im towarzyszące, sędziowie, delegaci 

techniczni, obsługa techniczna oraz medyczna, itp.) przekaże organizatorowi - 

osobie upoważnionej - upoważnionemu koordynatorowi sportu wypełniony 

kwestionariusz sanitarny (COVID-19).  

Dodatkowo wobec zawodników, trenerów i opiekunów ekip, zespołów biorących 

udział w zawodach OOM, obowiązkowe jest przekazanie organizatorowi - osobie 

upoważnionej - upoważnionemu koordynatorowi sportu wypełniony druk “zgody 

na udział w zawodach” (druk ten jest zgodny z wymaganym oświadczeniem 

dotyczącym udostępnienia danych osobowych tzw. RODO).  

Druk kwestionariusza Covid-19 i druk “zgody na udział w zawodach” dostępne są 

na stronie https://www.wrotapodlasia.pl/olimpiada i https://pfs.podlasie.pl/. 

Kierownik każdej ekipy wojewódzkiej ma obowiązek przed zakwaterowaniem i po 

zakwaterowaniu swojej ekipy, sprawdzić stan techniczny pomieszczeń - pokoi. 

Wszelkie usterki – uszkodzenia, które dokonali członkowie ekipy, należy zgłosić 

do koordynatora sportu. Kosztami naprawy uszkodzeń, dokonanych przez 

członków ekipy, Organizator obciąży jednostkę delegującą.  

Organizator nie gwarantuje rezerwacji osób poza limitem. 

 

https://www.wrotapodlasia.pl/olimpiada
https://pfs.podlasie.pl/

