
 

 

Komunikat z dnia 24.07.2021 r. w sprawie ustalenia podziału na grupy, miejsc i terminów 

rozgrywek eliminacyjnych szczebla centralnego w piłce ręcznej plażowej w kategorii junior. 

 

W związku z otrzymaniem zgłoszeń klubów do udziału w rozgrywkach piłki ręcznej plażowej w 

kategorii junior, nieznacznej modyfikacji uległy grupy eliminacyjne, które obecnie 

przedstawiają się następująco:   

1) Organizator MKS Grudziądz* 

• MKS Grudziądz - dejf@poczta.onet.eu  885 434 554 

• SSRiR Start Konin - salzmanm81@gmail.com 607 293 982  

• MKS KUSY Szczecin - madzioszek-em@wp.pl 607 269 942  

• Autoinwest SAS Gdańsk - emil.kozuchowski@gmail.com 607 121 403  
 

2) Organizator UKS Anilana Łódź  

• UKS Anilana Łódź - zuk@zprp.org.pl 660 467 781 

• SPR Wybrzeże Gdańsk - biuro@wybrzeze-gdansk.pl 535 002 245  

• MSPR Junak Włocławek - biuro@junakwloclawek.com 603 559 312  

• BHT PETRA Płock - artur-niesluchowski@gmail.com  514 407 690  
 

3) Organizator UMKS PMOS Chrzanów  
 

• UMKS PMOS Chrzanów - moschrzanow@wp.pl 502 302 698 

• UKS Pawonków - adriano82@op.pl 785 771 399  
• UKS Krakowiak 85 Kraków - krakowiak85@gmail.com  wiktor258@gmail.com  794 304 552 

• KPR Legionowo - hgorecki1@wp.pl 798 555 713  
 
Z każdej grupy awansują po dwie najlepsze drużyny.  
 
Miejsce w turnieju finałowym mają zapewnione: UKS GOKiS Kąty Wrocławskie jako mistrz 

Polski juniorów z 2020 roku oraz MKS MAZUR Sierpc jako organizator finałów Mistrzostw 

Polski juniorów/ek Sierpc 21-22.08.2021 r.  

* Prosimy MKS Grudziądz oraz pozostałe kluby z turnieju numer 1) o pilne potwierdzenie – 
najpóźniej do 27.07.2021r. do godziny 12:00 - zainteresowania organizacją turnieju 
eliminacyjnego na adres: plazowka@zprp.org.pl 
** Zgodnie z kalendarzem rozgrywek plażowych, turnieje eliminacyjne winny być rozegrane w 
dniach 27-29.07.2021r. Jednakże, biorąc pod uwagę sytuację wynikającą z pandemii COVID-
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19, dopuszcza się organizację turniejów w terminie do 6.08.2021 r. – termin winien być 
ustalony między zainteresowanymi drużynami i przekazany do akceptacji na adres 
plazowka@zprp.org.pl najpóźniej do dnia 27.07.2021 r. do godziny 12:00. 
 
Organizatorów turniejów eliminacyjnych prosimy o przesłanie komunikatów do wszystkich 
uczestników oraz na adresy: plazowka@zprp.org.pl oraz rawicki@zprp.org.pl  
 
Ze sportowym pozdrowieniem 
 
Za Komisję ds. Piłki Ręcznej Plażowej ZPRP 

Marcin Kobylarz 

Członek Zarządu ZPRP 
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