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XXIII OOM w sportach letnich „Mazowsze 2017”
◦ W zawodach finałowych uczestniczyło łącznie 5874 osoby, w tym:

◦ 4243 zawodników i zawodniczek
◦ 1049 trenerów i opiekunów
◦ 569 sędziów
◦ oraz wielu przedstawicieli polskich związków sportowych

◦ Zawody zostały przeprowadzone w 30 dyscyplinach sportu
(podział dyscyplin w/g Systemu Sportu Młodzieżowego)
w terminie od 23.06 do 20.08.2017
◦ ceremonia otwarcia – 14.07.2017
◦ oficjalne zamknięcie – 12.09.2017

◦ W związku z reorganizacją
zawodów OOM trudno
dokonać analizy
porównawczej w układzie
wieloletnim



Klasyfikacja punktowa - reprezentacja WLP: 2 m-ce za MAZ z 2 126,56 pkt.

17219,91



Klasyfikacja punktowa – województwa
◦ Reprezentacja Wielkopolski nie zdobyła punktów w 6 dyscyplinach sportu:

◦ golf, kajakarstwo slalomowe, kolarstwo BMX, pięciobój nowoczesny, piłka wodna 
oraz rugby

◦ MAZ – 4 sporty, KPM – 11 sportów, ŚL – 6 sportów
◦ Wielkopolska na tle innych województw wyróżniła się w 14 sportach:

◦ I miejsce w kraju (8): kajakarstwo, kolarstwo szosa, strzelectwo,
pływanie synchroniczne, hokej na trawie mężczyzn, piłka nożna kobiet,
piłka ręczna kobiet, piłka siatkowa plażowa kobiet

◦ II miejsce w kraju (5): boks kobiet, jeździectwo, kolarstwo torowe,
lekka atletyka, wioślarstwo

◦ III miejsce w kraju (1):
piłka siatkowa plażowa mężczyzn



Klasyfikacja punktowa – sporty WLP



Klasyfikacja medalowa – województwa



Klasyfikacja medalowa – sporty WLP



Klasyfikacja klubowa – TOP50, 5 klubów WLP (łącznie 114 WLP z 1037)



Klasyfikacja klubowa – TOP10 WLP

◦ Łącznie te 10 (ze 114) najlepszych 
klubów WLP zdobyło 772,95 pkt. 
(36% dorobku WLP)
◦ 3 najlepsze kluby 368,45 pkt. (17% dorobku)

TOP3 wg sportów:
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