
                                                                                                                                  

GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY 

          

 

 Lubelski Związek Piłki Nożnej ogłasza nabór do  Gimnazjalnego Ośrodka 

Szkolenia Sportowego Młodzieży dla chłopców, współfinansowanego przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Piłki Nożnej oraz Lubelski 

Związek Piłki Nożnej na rok szkolny 2016/2017. Nabór dotyczy uczniów 

urodzonych w 2003 roku. Nauka odbywać się będzie w Gimnazjum nr 16                                  

im. Fryderyka Chopina w Lublinie (jednym z najlepszych gimnazjów 

Lubelszczyzny). Zajęcia szkoleniowe prowadzone będą na świetnie 

przygotowanych obiektach sportowych tego samego Gimnazjum. 

 
Zapewniamy : (bez opłat) 

 naukę i szkolenie piłkarskie w jednym miejscu 

 dodatkowe zajęcia na pływalni szkolnej 

 sprzęt sportowy na wyposażenie osobiste zawodnika na zajęcia szkoleniowe 

 obozy sportowe latem – w wakacje, jesienią w listopadzie w trakcie roku 
szkolnego – bus na wyjazdy na obiekty sportowe poza szkołą 

 dowóz na trasie internat - szkoła - internat dla uczniów zakwaterowanych w 
internacie 



 zajęcia pod opieką kreatywnych, doświadczonych, młodych trenerów, którzy 
osiągnęli sukcesy medalowe z reprezentacjami Lubelskiego ZPN 

 doświadczoną kadrę pedagogiczną 

 dwóch szkoleniowców na zajęciach do każdej klasy oraz szkoleniowiec do 
zajęć z bramkarzami; 

 zajęcia na nowoczesnym obiekcie w Lublinie – boisko ze sztuczną trawą – 105 
m x 68 m, ze sztucznym oświetleniem na 200 i 500 luxów oraz na boiskach 
trawiastych na terenie Lublina. 

 dofinansowanie do wyżywienia (50%) 
 
Wszystkich chętnych zapraszamy w każdy czwartek w godzinach 8.00 – 10.00                                                 
na zajęcia otwarte i rozmowę z trenerami. 
 
  
  

Za nabór do klasy sportowej w Gimnazjum nr 16 w Lublinie                         

do GOSSM odpowiedzialny jest  Lubelski Związek Piłki Nożnej. 

TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO KLASY I SPORTOWEJ  

ZE SPECJALNOŚCIĄ PIŁKA NOŻNA NA ROK SZKOLNY 

2016/2017  

16 MAJA 2016 (PONIEDZIAŁEK) od godz. 1000 

Zbiórka uczniów-zawodników, kandydatów do klasy sportowej, rocznik  2003 –                      

w GIMNAZJUM nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie, ul. Poturzyńska 2 (Czechów)                          

w dniu 16.05.2016 r.  (poniedziałek), godz. 1000, hol przy sali gimnastycznej (wejście od strony 

boiska i basenu). 

- miejsce sprawdzianów: boisko szkolne, piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią; 

- niezbędny sprzęt sportowy: koszulka, spodenki, skarpetogetry, ochraniacze, buty piłkarskie, buty z 

płaską  podeszwą do sprawdzianów biegowych na bieżni lekkoatletycznej, bramkarze - pełny sprzęt do 

gry; 

- dokumenty: legitymacja szkolna lub  paszport, karta zdrowia z klubu lub zaświadczenie od 

uprawnionego lekarza; 

- inne: długopis, ręcznik, klapki. 

Zaplanowano rozmowę z kandydatami oraz wypełnienie ankiety. 

Przewidywany czas na przeprowadzenie sprawdzianów – od 1000 - do 1500 
Dla uczestników sprawdzianów przewidziano posiłek ok. godz.1200/1230    

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAWODNIKÓW 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 

Szczegółowych informacji udziela:  

Trener Koordynator GOSSM: Tomasz Złomańczuk - 501 694 031   
Trener: Krzysztof Gralewski – 781902116  email: krzysztof-gralewski@wp.pl 

 


