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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Rejonowej Gimnazjady w piłce ręcznej 

 
 

Terminy i miejsca zawodów:  

08.03.2017. godz. 9.3o hala RCEZ Nisko, ul. Sandomierska 1 - dziewczęta  

07.03.2017. godz. 9.3o hala RCEZ Nisko, ul. Sandomierska 1 - chłopcy  
    (szkoły z powiatów: Tarnobrzeg gr., tarnobrzeskiego,    

    stalowowolskiego, niżańskiego)  
 

08.03.2017. godz. 9.3o hala Gimnazjum Wadowice Górne - dziewczęta  

09.03.2017. godz. 9.3o hala Gimnazjum Radomyśl Wielki - chłopcy  
    (szkoły z powiatów: mieleckiego, kolbuszowskiego, dębickiego,   

    ropczycko-sędziszowskiego)  
 

08.03.2017. godz. 9.3o hala Gimnazjum Nr 5 Krosno, ul. Wyspiańskiego 20 - dziewczęta  

06.03.2017. godz. 10.oo  hala MOSiR Krosno, ul. Bursaki - chłopcy  
    (szkoły z powiatów: Krosno gr., krośnieńskiego, strzyżowskiego,   

    jasielskiego)  
 

09.03.2017. godz. 9.3o hala Gimnazjum Besko - dziewczęta  

17.03.2017. godz. 9.3o hala Gimnazjum Besko - chłopcy   

    (szkoły z powiatów: sanockiego, brzozowskiego, leskiego,   

    bieszczadzkiego)  
 

10.03.2017. godz. 10.oo hala LO Dynów, ul. 1-go Maja 17 - dziewczęta  

09.03.2017. godz. 9.3o  hala Gimnazjum Grodzisko Dolne - chłopcy  
    (szkoły z powiatów: Rzeszów gr., rzeszowskiego, łańcuckiego,   

    leżajskiego)  

06.03.2017. godz. 9.oo hala POSiR Przemyśl, ul. Mickiewicza - dziewczęta  

03.03.2017. godz. 9.oo hala POSiR Przemyśl, ul. Mickiewicza - chłopcy  
    (szkoły z powiatów: Przemyśl gr., przemyskiego,     

    lubaczowskiego, przeworskiego i jarosławskiego)  
 

Uczestnictwo:  
Drużynę stanowią uczniowie z jednego gimnazjum ur. w roku 2001 i młodsi. Zespół składa się z 16 

dziewcząt lub 16 chłopców.  

W imprezie prawo startu mają mistrzowie eliminacji powiatowych.  
 

Sprawy różne:  
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem zamieszczonym w „Kalendarzu szkolnych 

imprez sportowych na rok szkolny 2016/2017”.  

Odprawa techniczna 20 minut przed zawodami.  

Koszty organizacyjne (sędziowie, dyplomy, opieka medyczna, napoje) pokrywa PW SZS                             

w Rzeszowie, natomiast koszty udziału pokrywają uczestniczące szkoły.  
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Obowiązują: 

 legitymacje szkolne; 

 zbiorowe listy zawodników wygenerowane z Systemu Rejestracji Szkół, wydrukowane                         

i podpisane przez Dyrektora Szkoły, 

 opłacona roczna zryczałtowana opłata startowa; 

 zmienne obuwie na halę (dotyczy także opiekunów).  

Do półfinału wojewódzkiego awans uzyskają po dwie najlepsze drużyny z każdego turnieju. 

 

 
              Dyrektor  
              PW SZS w Rzeszowie 
           Jacek Bigus 


