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Komunikat nr 1/2021  

Komisji ds. Piłki Ręcznej Plażowej z dnia 21.05.2021 r.  

w sprawie terminu i miejsca rozgrywania turnieju finałowego o mistrzostwo Polski seniorów i 
seniorek - PGNiG Summer Superliga, nowych terminów rozgrywania półfinałów i finałów 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM) w piłce ręcznej plażowej oraz nowych terminów 
zakończenia klubowych rozgrywek wojewódzkich Systemu Sportu Młodzieżowego (SSM). 

               

1. Termin i miejsce rozgrywania turnieju finałowego o Mistrzostwo Polski Seniorów i Seniorek 

– PGNiG Summer Superliga 2021. 

 

                                                       
                   

Miło nam poinformować, że turniej finałowy o Mistrzostwo Polski Seniorów i Seniorek - PGNiG 

Summer Superliga 2021 zostanie rozegrany w Darłowie w dniach 13.08 (piątek) – 14.08 (sobota) 

2021 r. Uwaga: Mecze finałowe będą transmitowane przez TVP Sport i dlatego po raz pierwszy turniej 

będzie rozgrywany w piątek i sobotę, a nie jak dotychczas w sobotę i niedzielę!!! 

   

                                                              

2. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek Młodszych.  

 

Biorąc pod uwagę, że z powodu obostrzeń wynikających z pandemii Covid-19 zostały zmienione 

terminy rozgrywek halowych w kategorii młodzików i juniorów młodszych oraz w związku z wylotem  

reprezentantów Polski juniorów i juniorek młodszych na Mistrzostwa Europy, które odbędą się w 

dniach 8-11.07.2021 r. w Warnie (konieczność ograniczenia kontaktów reprezentantów z innymi 

osobami – minimalizowanie ryzyka zakażenia), zmuszeni jesteśmy po raz kolejny zmienić termin 

rozgrywania turnieju finałowego OOM w piłce ręcznej plażowej. Jednocześnie, w związku ze 

zgłoszeniem do rozgrywek jedynie po 13 reprezentacji województw, a co za tym idzie, w celu 

ograniczenia kosztów związanych z udziałem w turniejach półfinałowych postanowiliśmy, że turnieje 

półfinałowe i finałowe OOM odbędą się w dniach 10-13.08.2021 r. przy okazji rozgrywania turnieju 

finałowego PGNiG Summer Superliga w Darłowie. Więcej szczegółów dotyczących rozgrywek OOM 

przekażemy wkrótce.  

 



  

 

  

 

3. Rozgrywki klubowe w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego. 

 

Z wyżej wymienionych powodów postanowiliśmy również uaktualnić i uelastycznić terminy 

zakończenia klubowych rozgrywek wojewódzkich w następujący sposób:  

- zakończenie rozgrywek wojewódzkich junior/juniorka najpóźniej do dnia 12.07.2021 r. 

- zakończenie rozgrywek wojewódzkich junior/juniorka młodsza najpóźniej do dnia 19.07.2021 r. 

- zakończenie rozgrywek wojewódzkich młodzik/młodziczka najpóźniej do dnia 26.07.2021 r. 

 

 

UWAGA: 

Termin rozgrywania turnieju finałowego młodzików/młodziczek, planowany na 3-5.09.2021 r., może 

ulec zmianie i zostać przeniesiony na koniec miesiąca sierpnia - z uwagi na prognozowaną zmianę i 

załamanie pogody.  

 

Ze względu na obowiązujące obostrzenia, wynikające z pandemii COVID-19, wszystkie podane w 

niniejszym Komunikacie terminy są terminami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie.  

 

Dziękujemy za zrozumienie, a jednocześnie zapewniamy, że nadal będziemy wsłuchiwali się w Wasze 

uwagi i będziemy starali się wprowadzać je w życie.  

 

                                                                             

Ze sportowym pozdrowieniem 
 

Komisja ds. Piłki Ręcznej Plażowej ZPRP 

 


