
 

 

 
Komunikat z dnia 31.07.2021 r. w sprawie ustalenia podziału na grupy, miejsc i terminów 

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

Biorąc pod uwagę wyniki rozgrywek wojewódzkich, a także założenie by turnieje eliminacyjne do 
finałów mistrzostw Polski organizowane były jako zawody jednodniowe przedstawiamy 
propozycję rozegrania 3 turniejów eliminacyjne w kategorii młodzik w następujących 
lokalizacjach:  
 
Kategoria młodzik 
Miejsce w turnieju finałowym – Kąty Wrocławskie 04-05.09.2021 r. - mają zapewnione: UKPR 
Boxmet Agrykola Warszawa  mistrz Polski z 2020 roku w kategorii młodzik oraz UKS GOKiS Kąty 
Wrocławskie jako organizator turnieju finałowego 2021. 
 
1. Organizator UKS Anilana Łódź*  

• UKS Anilana Łódź 
• PMOS Chrzanów 
• WiRy Siódemka Mysłowice 
• AZS Włocławek 
• Start Konin 
• VIVE Kielce 
• Mazur Sierpc 
• MKS MOSiR Kętrzyn 

 
2. Organizator Akademia Piłki Ręcznej Opole 

• Akademia Piłki Ręcznej Opole 
• Siódemka Legnica 
• UKS Krakowiak 85 Kraków 
• Husaria Lubliniec 
• Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 
• UKS Pawonków 

 
3. Organizator KU AZS Politechnika Koszalińska  

• KU AZS Politechnika Koszalińska 
• Autoinwest SAS Gdańsk 
• MKS Poznań 
• MKS Brodnica 
• Kusy Szczecin 
• MiŚ Gorzów Wielkopolski 

 
 



 
 
Z każdej grupy do turnieju finałowego awansują po dwie najlepsze drużyny.  
System rozgrywek w każdym z turniejów zostanie określony po potwierdzeniu udziału drużyn.  
 
Uwaga! W przypadku wycofania się drużyn z udziału w rozgrywkach centralnych układ grup 
może ulec zmianie. Ostateczny układ grup i miejsca rozgrywania turniejów eliminacyjnych 
zostaną podane w dniu 4.08.2021 r. ** 
 
Z uwagi na fakt, iż drużyny z eliminacji wojewódzkich nie potwierdziły chęci udziału w 
rozgrywkach centralnych, prosimy o przesłanie potwierdzeń na drukach załączonych do 
niniejszego komunikatu do dnia 03.08.2021 r. na adres: plazowka@zprp.org.pl   
* Prosimy o potwierdzenie zainteresowania organizacją turniejów przez zaproponowane kluby 
również do 03.08.2021 r. na adres: plazowka@zprp.org.pl  
** Zgodnie z kalendarzem rozgrywek plażowych, turnieje eliminacyjne winny być rozegrane w 
dniach 09-12.08.2021r. Jednakże, biorąc pod uwagę sytuację wynikającą z pandemii COVID- 19, a 
także organizację Ogólnopolskie Olimpiady Młodzieży w tym samym czasie, dopuszcza się 
organizację turniejów w terminie do 22.08.2021 r. – termin winien być ustalony między 
zainteresowanymi drużynami i przesłany do akceptacji na plazowka@zprp.org.pl .  
 
Ze sportowym pozdrowieniem  
 
Za Komisję ds. Piłki Ręcznej Plażowej ZPRP  
Marcin Kobylarz  
Członek Zarządu ZPRP 
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