
 Ogólnopolska akcja Szczypiorniak na Orlikach popularyzująca piłkę ręczną w szkołach 

podstawowych wystartowała! w woj. pomorskim organizatorami turnieju są: 

Dzieci DZIEWCZĘTA ELIMINACJE i FINAŁ WOJEWÓDZKI 

Termin:    23.05.2014r, godz. 1000,    

Miejsce:   boisko sportowe przy Zespole Szkół w Ryjewie, ul. Grunwaldzka 63, 

Odprawa techniczna:   godz. 915 , ( listy zgłoszeo, legitymacje szkolne) 

Udział biorą:     SP 12  Tczew  I 

  SP 12  Tczew  II 

  SP  Ryjewo  I 

  SP  Ryjewo II 

  SP 4  Starogard  GD. 

  SP  Mieroszyno   

  SP nr2 Kwidzyn 

  SP Nowa Karczma 

 

Dzieci CHŁOPCY  ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE 

Orlik Garczyn, Lipusz 

Termin:    26.05.2014r, godz. 9.30 ,( listy zgłoszeo, legitymacje szkolne)  

Miejsce:  na boisku „Orlik 2012” w Garczynie k/Kościerzyny oraz na boisku „Orlik 2012” w Lipuszu  

Udział biorą:      ZS Lipusz 

ZS Nowa Karczma 

ZSP nr 1 Kościerzyna 

SP Ryjewo 

SP nr 12 Tczew I 

SP nr 12 Tczew II 

SP nr 5 Kartuzy 

SP Mieroszyno 

 



Orlik Lębork 

 Termin:    27.05.2014r, godz. 1000,    

Miejsce:   boisko sportowe przy Zespole Szkół nr 3 w /Plac Piastowski/ Lęborku, ul. Aleja Wolności, 

Odprawa techniczna:   godz. 915 , ( listy zgłoszeo, legitymacje szkolne) 

Udział biorą:      

  SP  nr 4 Kwidzyn 

  SP  nr 8 Lębork I 

  SP  nr 8 Lębork II 

  SP nr 8 Lębork III 

  SP  Wicko I 

  SP  Wicko II   

 

Dzieci CHŁOPCY  FINAŁ WOJEWÓDZKI  

Orlik Garczyn 

Termin:    30.05.2014r, godz. 9.30,( listy zgłoszeo, legitymacje szkolne)  

Miejsce:  na boisku „Orlik 2012” w Garczynie k/Kościerzyny 

 

 

Organizator, Sponsor i Partnerzy turnieju, zapewniają uczestnikom następujące nagrody: 

 wszystkie drużyny uczestniczące oraz trenerzy otrzymają pamiątkowe koszulki z logo turnieju 

(max.14 szt. dla jednej drużyny), 

 wszystkie zespoły grające w turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy, 

 wszystkie szkoły, które zgłosiły do turnieju więcej niż jedną drużynę w kategorii chłopców 

i/lub dziewczynek otrzymają dla szkoły piłki do gry w piłkę ręczną, 

 zawodnicy/zawodniczki zespołów które zajmą miejsca I, II i III w finałach wojewódzkich 

otrzymają medale, a ich drużyny pamiątkowe puchary ufundowane przez Organizatora, 

 drużyny startujące w turnieju finałowym/ Festiwalu otrzymają stroje do gry (koszulka z 

numerem, spodenki), 

 wszyscy zawodnicy/zawodniczki biorący udział w Festiwalu otrzymają pamiątkowe medale, 

a zawodnicy zespołów które zajmą miejsca I, II i III otrzymają medale za zdobyte miejsca,  

 wszyscy zawodnicy otrzymają dodatkowe upominki od Partnerów ZPRP, 

 zwycięskie drużyny otrzymają ponadto dyplomy i puchary.  

Organizatorzy przewidują również nagrody indywidulane dla najlepszych zawodników/czek. 

 

Szczypiorniak na Orlikach jest jednym z ważniejszych etapów szerokiego planu wprowadzania piłki 



ręcznej do programów nauczania w szkołach podstawowych i zachęcania do gry w piłkę ręczną na 

otwartych boiskach, poza halami. Chcemy rekomendowad grę w piłkę ręczną od najmłodszych lat. 

Naszym celem jest pokazanie nauczycielom sportu – że warto na zajęciach WF grad w piłkę ręczną – 

dyscyplinę, która uczy gry zespołowej, hartuje ducha, wszechstronnie rozwija fizycznie a jednocześnie 

daje możliwośd wspaniałej zabawy. 


