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XXIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich Mazowsze 2017 

      

 

 

 

 Gospodarzem Finałów XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich  

w 2017 roku jest Mazowsze. Zawody odbędą się w terminie od 23 czerwca do 20 sierpnia br. 

 

Patronat nad imprezą objęli:          

 

 

         Witold Bańka – Minister Sportu i Turystyki 

 

 

 

 

         Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego  

 

     

 

 

                 Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 

 

 

 

 

 

Zawody rozegrane zostaną w 19 olimpijskich dyscyplinach sportu, w sumie w 30 

ośrodkach sportowych na terenie naszego regionu oraz w 6 miastach poza Mazowszem.  

/ załącznik „Terminy OOM” / 

 

Finały OOM rozgrywane są na podstawie regulaminu Polskich Związków Sportowych 

zatwierdzonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. /regulaminy dostępne  

na: www.oom.uniasport.pl / 

 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży zorganizowana zostanie z uwzględnieniem 

ceremoniału olimpijskiego, co wpisuje się w program promocji olimpizmu Polskiego 

Komitetu Olimpijskiego, którego członkiem jest Unia Związków Sportowych Warszawy  

i Mazowsza. 

 

W zawodach wystartuje 4243 zawodniczek i zawodników, ponadto w zawodach będą 

uczestniczyć: trenerzy, sędziowie, delegaci Polskich Związków Sportowych w liczbie 

1613 osób, co w sumie wg regulaminu daje 5856 uczestników. Liczba ta nie obejmuje: 

organizatorów, wolontariuszy, obsługi medycznej, technicznej, służb bezpośredniego 

zabezpieczenia imprezy oraz zawodników startujących poza limitem określonym  

w regulaminie (ok. 600 0sób). 
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Powołane zostały dwa Komitety do realizacji tego zadania: Komitet Wspierający  

i Organizacyjny / skład Komitetów w Komunikacie nr 1/. 

 

 

 

Patronat medialny imprezy objęła TVP Sport.  

 

 

 

 

Oficjalne otwarcie imprezy odbędzie się 14 lipca o g. 16 00 w Karolinie, siedzibie 

Zespołu Mazowsze, które swoim repertuarem uświetni otwarcie.  

 

Finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży rozgrywane są na Mazowszu po raz piąty:  

Płock – 2004 rok biegi przełajowe,  

Mazowsze – 2010 rok sporty halowe,  

Mazowsze – 2005, 2010 i 2017 rok sporty letnie 

 

Szczegóły wydarzenia: regulaminy, programy, wyniki, zdjęcia...itd. dostępne są na stronie 

XXIII OOM: www.oom.uniasport.pl  

 

Najwięcej zawodników wystartuje w lekkiej atletyce 760 osób i żeglarstwie 300, najmniej 

w WKKW / Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego / 30 osób i jeździectwo 

ujeżdżenie 35 osób oraz skoki do wody 36 osób.  

 

Najdłużej zawody trwają w grach zespołowych: piłce nożnej, piłce ręcznej i hokeju  

na trawie, turnieje w tych dyscyplinach rozgrywane są prze 7 dni.  

Najkrótsze zawody są w kolarstwie: MTB i BMX po 2 dni.  

 

Pierwsza Ogólnopolska olimpiada Młodzieży w sportach letnich odbyła się w 1995 roku 

w Poznaniu.  

     Początkowo w latach od 1995 do 2000 roku gospodarzami OOM   

     były miasta, Poznań, Bydgoszcz, Kraków, Wrocław i Zielona     

     Góra. W kolejnych latach gospodarzami były Urzędy    

     Marszałkowskie. 

 

                                                                         

 

 

Informacja o zadaniach realizowanych przez Unię Związków 

Sportowych Warszawy i Mazowsza w 2017 roku. 

 

       W 2017 roku w terminie od 23 czerwca do 20 sierpnia na terenie Mazowsza rozegrana 

zostanie XXIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży ,, Mazowsze 2017 ” w sportach letnich 

w 19 dyscyplinach. Gospodarzem tej imprezy jest Urząd Marszałkowski, który powierza  

te zawody Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza. W ramach 

       Patronat nad imprezą obejmuje Minister Sportu i Turystyki, Marszałek Województwa 

Mazowieckiego i Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.  

       Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży jest największą imprezą w olimpijskich 

dyscyplinach sportu w kategoriach juniorów i stanowi bardzo ważny element w procesie 
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rozwoju ich kariery. OOM rozegrana zostanie na terenie Mazowsza oraz w kilku miastach 

poza województwem na ponad  30 obiektach. 

     XXIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży zorganizowana zostanie z uwzględnieniem 

ceremoniału olimpijskiego, co wpisuj się w program promocji olimpizmu Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego, którego członkiem jest Unia  Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza. 

     W finałach XXIII OOM ,, Mazowsze 2017 „  weźmie udział ok. 6 000 uczestników w tym 

4 800 najlepszych zawodniczek i zawodników z całej Polski z  20 olimpijskich dyscyplin 

sportu. Impreza finansowana jest ze środków MSiT oraz Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego. 

 

Unia ZSWiM w roku bieżącym realizuje trzy duże programy w zakresie sportu 

młodzieżowego:  

1. Szkolenie Kadry Wojewódzkiej dla ponad 2 500 zawodników w kategorii młodzika, 

juniora młodszego i juniora. Program ten obejmuje 44 olimpijskie i nieolimpijskie 

dyscypliny sportu z terenu Mazowsza. Program finansowany jest ze środków MSiT 

oraz Urzędu Marszałkowskiego. 

2. Drugim programem jest ,, Umiem pływać „ – dedykowany dla dzieci z klas 1 – 3 szkół 

podstawowych w którym bierze udział ok 5 200 dzieci z terenu Mazowsza. Program 

ten realizowany jest ze środków MSiT.  

3. Od kilku lat realizujemy również program MSiT - ,, Multi Sport „ Junior Sport„ 

Szkolny Klub Sportowy – SKS nazwa od 2017 roku, dedykowany dla młodzieży szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych terenu Mazowsza. W roku bieżącym  

w programie tym bierze udział ok 28 500 młodzieży. Zarejestrowanych mamy 1 840 

grup szkoleniowych w ponad 1 200 szkołach. Zajęcia prowadzą nauczyciele z tych 

szkół. Program finansowany jest ze środków MSiT oraz dofinansowany ze źródeł 

samorządów lokalnych.  

4. Unia w ramach programu ,, Upowszechniania sportów zimowych ” z MSiT w tym 

roku jak i w latach ubiegłych organizowała zajęcia dla ponad 40 grup. W zajęciach 

brało udział prawie 600 dzieci. Zajęcia odbywały się przeważnie w czasie ferii 

zimowych.  

 

 

Ponadto, współpracujemy z 45 Okręgowymi Związkami Sportowymi w ramach 

realizacji kalendarzy sportowych – organizacji ok 300 zawodów i konsultacji 

szkoleniowych. Program ten wspierany jest finansowo przez Urząd Marszałkowski.  

 

       

                                                        Prezes Unii Związków Sportowych 

                                                                    Warszawy i Mazowsza 

 

                                                                          Zbigniew Pacelt 
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             Partnerem Unii w ramach organizacji   

                       XXIII OOM - Mazowsze 2017 jest:   

 

 

 

                                                       

 

    

 

 

 

 

 

Fundacja LOTTO została ustanowiona przez Totalizator Sportowy w 2009 r.  

i wypełnia jego misję społeczną. Celem działania Fundacji jest wszechstronna działalność 

wspomagająca różnorodne inicjatywy społeczne w czterech obszarach: sport, kultura, 

partnerstwa społeczne i bezpieczna rozrywka. 

Fundacja podejmuje i wdraża programy własne oraz współdziała z innymi 

organizacjami i instytucjami. Flagowym programem Fundacji LOTTO w filarze „sport” jest 

Kumulacja Aktywności – program aktywizacji sportowej młodzieży w wieku 12-16 lat, 

którego odbyły się już 4 edycje, z udziałem blisko 5 000 osób. Od tego roku fundacja wspiera 

organizatorów zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, udzielając 

dofinansowania na zakup specjalistycznego sprzętu sportowego do organizacji zawodów  

i dalszego szkolenia sportowego młodzieży. 

 

 

  

 

 

 


