
    

XXVII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY W SPORTACH HALOWYCH 

ŁÓDZKIE 2021 
GIMNASTYKA - TRAMPOLINA 

 

MIEJSCE ZAWODÓW Olkusz, Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Kochanowskiego 3 (wejście od strony basenu) 

SĘDZIA GŁÓWNY Waldemar Okoniewski 

KIEROWNIK ZAWODÓW Marek Starczyński, e-mail: marekstarcz@wp.pl, tel. 691 843 320 

ZGŁOSZENIA 1. Warunkiem przyjęcia ekipy wojewódzkiej i osób funkcyjnych jest przedstawienie podczas akredytacji wypełnionej 

i podpisanej przez wszystkich uczestników (zawodników, trenerów, opiekunów, sędziów, przedstawicieli pzs) listy 

meldunkowej / pokwitowania świadczeń, zgody na udział w Finale OOM  wraz z oświadczeniem o 

przetwarzaniu danych osobowych RODO oraz kwestionariusz sanitarny. Każda ekipa wojewódzka w 

poszczególnych sportach składa jedną listę meldunkową (zawodników i trenerów) podpisaną przez kierownika 

ekipy wyznaczonego przez właściwe wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenie sportowe. W przypadku 

sędziów listę meldunkową akceptuje Sędzia Główny, a innych osób funkcyjnych – koordynator sportu. 

2. Zgłoszenia ekip wojewódzkich dokonują wyłącznie wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia sportowe 

na drukach, które są do pobrania ze strony internetowej Łódzkiej Federacji Sportu zakładka XXVII OOM oraz w 

załącznikach do komunikatu. Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń reprezentacji wojewódzkich  

w poszczególnych dyscyplinach należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: zgloszenia@oomlodzkie2021.pl oraz:  

marekstarcz@wp.pl  

Wersję papierową zgłoszenia podpisaną przez WISS należy niezwłocznie przesłać listownie na adres biura: Łódzka 

Federacja Sportu, 91-427 Łódź ul. Kamińskiego 7/9 

 

4. Termin nadsyłania zgłoszeń: 13.06.2021 r.  
 

mailto:zgloszenia@oomlodzkie2021.pl


ZAKWATEROWANIE I 

WYŻYWIENIE 
1. Bursa Szkolna, ul. Legionów Polskich 3, 32-300 Olkusz 

 

AKREDYTACJA Miejsce akredytacji: 

hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Olkuszu,  

18.06.2021 - godz. 15.00 - 18.00 
UBEZPIECZENIE Każdy zawodnik winien legitymować się aktualnymi orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego 

sportu. Dodatkowo każdy uczestnik winien legitymować się nr PESEL (informacje niezbędne w przypadku udzielania 

pomocy ambulatoryjnej lub przyjęcia do szpitala).  

Zawodnicy, trenerzy i opiekunowie powinni być ubezpieczeni przez macierzyste stowarzyszenia sportowe polisą 

następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).  
KONFERENCJA TECHNICZNA 

I SĘDZIOWSKA 
Bursa Szkolna, ul. Legionów Polskich 3, 32-300 Olkusz  

18.06.2021 - godz. 19.00 

 
PROGRAM ZAWODÓW 18.06.2021 r. / piątek/- trening  

15.00 – 18.00 – Trening otwarty  

19.06.2021 r. / sobota/  

8.00 - 8.40 – trening klasa III kobiet 

9.00 – Uroczyste otwarcie OOM  

9.20 – Eliminacje – kl. III kobiet 

10.20 – Finał kl. III kobiet 

10.40 - trening klasa III mężczyzn 

11.20 – Eliminacje kl. III mężczyzn 

12.20 – Finał kl. III mężczyzn 

12.40 - trening klasa II kobiet 

13.20 – Eliminacje kl. II  

14.20 – Finał kl. II kobiet 

14.40 - trening klasa II mężczyzn 

15.40 – Eliminacje kl. II mężczyzn 

16.40 – Finał kl. II mężczyzn 

17.00 – Dekoracje oraz ceremonia zamknięcia OOM 

 

 


