
                                                                          
 

 

 

 

 
 

 

 

XXVII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY W SPORTACH LETNICH 
 

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK I JUNIORÓW MŁODSZYCH 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 
 

 



 
I. Organizatorzy 

Finały XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w piłce ręcznej plażowej (zwane dalej OOM) 
są organizowane na zlecenie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 
 
Bezpośrednim organizatorem OOM jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce (zwany dalej ZPRP). 
 
Finały zostaną rozegrane w dniach 11 – 12.08.2021r. w Darłowie. 
 

II. Warunki uczestnictwa 
W OOM mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki posiadający: 
• numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 
(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388), 
• licencję zawodniczą ZPRP potwierdzającą uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie 
sportowym w piłce ręcznej plażowej organizowanym przez ZPRP, 
• aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania piłki ręcznej plażowej, 
 
Łączna liczba startujących w OOM wynosi: 
- 96 zawodników 
- 96 zawodniczek, 
- 48 osób towarzyszących, 
- 8 sędziów, 
- 2 delegatów ZPRP.  
 
Ostatecznej weryfikacji uprawnień zawodników do startu dokona delegat ZPRP najpóźniej w 
dniu rozpoczęcia zawodów, na konferencji technicznej. 
 
Każdy uczestnik OOM winien legitymować się dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód 
osobisty, paszport, legitymacja szkolna), znać swój nr PESEL, posiadać polisę ubezpieczenia 
NNW (klubowa, WISS, indywidualna), a zawodnicy dodatkowo powinni posiadać aktualne 
orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu - zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do 
uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz 
zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz. U. z 2011 r. Nr 88, poz. 500), 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 111, poz. 653 z 
późniejszymi zmianami) oraz w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania 
zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych 
badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (Dz. U. z 2016 r. poz. 1172). 
 
Każdy uczestnik OOM (zawodnicy i osoby im towarzyszące, sędziowie, delegaci techniczni, 
obsługa techniczna oraz medyczna, itp.) przekaże upoważnionemu koordynatorowi piłki 
ręcznej plażowej wypełniony kwestionariusz sanitarny (COVID-19). 
 
Zawodnicy, osoby towarzyszące i opiekunowie ekip, zespołów biorących udział w OOM, są 
zobowiązani do przekazania, upoważnionemu koordynatorowi piłki ręcznej plażowej, 
wypełnionego druku “zgody na udział w zawodach” (druk ten jest zgodny z wymaganym 



oświadczeniem dotyczącym udostępnienia danych osobowych tzw. RODO). Druk 
kwestionariusza Covid-19 i druk “zgody na udział w zawodach” są dostępne na stronie: 
https://recznaplazowa.pl/pilka-reczna-plazowa-sport-mlodziezowy/  
 
Kierownik każdej ekipy wojewódzkiej ma obowiązek przed zakwaterowaniem i po 
zakwaterowaniu swojej ekipy, sprawdzić stan techniczny pomieszczeń - pokoi. Wszelkie 
usterki – uszkodzenia, które dokonali członkowie ekipy, należy zgłosić do koordynatora 
piłki ręcznej plażowej. Kosztami naprawy uszkodzeń, dokonanych przez członków ekipy, 
Organizator obciąży jednostkę delegującą. 
 

III. Zgłoszenia 
Zgłoszenia ekip wojewódzkich dokonują wyłącznie Wojewódzkie Związki Piłki Ręcznej na 
drukach, które są do pobrania ze strony internetowej: https://recznaplazowa.pl/pilka-
reczna-plazowa-sport-mlodziezowy/  
 
Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń reprezentacji wojewódzkich w pliku otwartym i 
pdf należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: plazowka@zprp.org.pl  oraz na adres 
elektroniczny koordynatora piłki ręcznej plażowej: kasznia@zprp.org.pl  
 
Terminy nadsyłania zgłoszeń zostaną podane w Komunikacie nr 2. 
 
Warunkiem przyjęcia ekipy wojewódzkiej i osób towarzyszących jest: 
● przedstawienie podczas akredytacji oryginalnej listy meldunkowej wypełnionej i 
podpisanej przez wszystkich uczestników (zawodników, trenerów, opiekunów, sędziów, 
przedstawicieli ZPRP), 
● wypełnionej i podpisanej oryginalnej “zgody na udział w zawodach” 
● wypełnionego i podpisanego oryginalnego kwestionariusza sanitarnego (COVID-19), 
które są zamieszczone na stronie internetowej: https://recznaplazowa.pl/pilka-reczna-
plazowa-sport-mlodziezowy/  
 
W przypadku zawodników nieletnich zgodę na udział podpisuje rodzic lub opiekun prawny 
zawodnika. 
 
Każda ekipa wojewódzka składa jedną listę meldunkową zawodników i osób towarzyszących 
podpisaną przez kierownika ekipy wyznaczonego przez właściwe WZPR.  
 
W przypadku sędziów oraz innych osób funkcyjnych listę meldunkową akceptuje  - 
koordynator piłki ręcznej plażowej. 
 
Wersję papierową listy meldunkowej podpisaną przez WZPR i wszystkich uczestników należy 
dostarczyć podczas akredytacji wraz ze zgodami na udział w zawodach oraz 
kwestionariuszem sanitarnym (COVID-19).  

 
 

IV. Limity osób 
Limit osób towarzyszących przysługujący reprezentacji wojewódzkiej na OOM to 3 osoby na 
każdą reprezentację. 
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Istnieje możliwość udziału w OOM dodatkowych osób towarzyszących, na koszt jednostek 
delegujących. Tego typu zgłoszenie musi być uzgodnione z koordynatorem piłki ręcznej 
plażowej oraz ZPRP. Gdy konieczne jest – ze względów organizacyjnych, zwiększenie liczby 
osób towarzyszących zawodnikom w sposób nie wynikający z regulaminu lub powyższych 
reguł, jednostki delegujące muszą zgłosić to do ZPRP (na etapie przesłanego zgłoszenia, wraz 
z uzasadnieniem i wypełnionymi dokumentami). Osoby nie posiadające uprawnień 
wynikających z regulaminów (dodatkowi sędziowie, trenerzy, rodzice, itd.), jeśli planują udział 
w zawodach na koszt własny to muszą zgłosić ten fakt organizatorowi na dwa tygodnie przed 
rozpoczęciem zawodów. 
 
ZPRP nie ma obowiązku zapewniania warunków pobytu (wyżywienia, zakwaterowania, 
dostępu do obiektów sportowych, upominków, itp.) dodatkowym uczestnikom, o których 
mowa powyżej. 
 

V. Finanse 
Organizator podczas finałów XXVII OOM zabezpiecza: zakwaterowanie i wyżywienie 
uczestników, koszty organizacji zawodów, nagrody regulaminowe oraz ubezpieczenie OC. 
 
Koszty dojazdu ekip wojewódzkich pokrywają jednostki delegujące. Dodatkowe koszty 
wynikające z decyzji podjętych bez uzgodnienia z organizatorem, ponosi jednostka, 
w imieniu której występowała dana osoba. 
 
Sędziom uczestniczącym w zawodach (liczba sędziów i delegatów ZPRP musi być zgodna z 
regulaminem) przysługuje ryczałt w wysokości określonej w „PROGRAMIE DOFINANSOWANIA 
ZADAŃ Z OBSZARU WSPIERANIA SZKOLENIA SPORTOWEGO I WSPÓŁZAWODNICTWA 
MŁODZIEŻY” oraz zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca rozgrywania 
zawodów i z powrotem. Wysokość ryczałtów sędziowskich może być podwyższona przez ZPRP 
ze środków własnych. 
   
Wysokość kwoty zwrotu kosztów przejazdu powinna być udokumentowana biletami, 
rachunkami lub fakturami publicznego transportu zbiorowego (w klasie II/ekonomicznej z 
uwzględnieniem ulgi przysługującej delegowanemu), analogicznie do rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z 
tytułu podróży służbowych (Dz. U. poz. 167). 
 
Dopuszcza się zwrot kosztów podróży uczestników zadania samochodem prywatnym na 
zasadach rozliczania kosztów podróży krajowych i zagranicznych do wysokości określonych 
w w/w rozporządzeniu. 
 
Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami. 
 
Wydatki związane z wynagrodzeniem osób obsługujących organizację OOM winny być 
udokumentowane właściwymi umowami. 
 



 
 

VI. Ubezpieczenia i opieka lekarska 
Każdy zawodnik winien legitymować się aktualnym orzeczeniem lekarskim o zdolności do 
uprawiania piłki ręcznej plażowej, oraz innymi dokumentami (patrz pkt. II. Warunki 
uczestnictwa). 
Dodatkowo każdy uczestnik winien legitymować się nr PESEL (informacje niezbędne w 
przypadku udzielania pomocy ambulatoryjnej lub przyjęcia do szpitala). 
 
Zawodnicy, trenerzy i opiekunowie powinni być ubezpieczeni przez macierzyste WZPR polisą 
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 
 
Na obiektach sportowych będzie obecny zespół medyczny, który będzie udzielał doraźnej 
pomocy medycznej w trakcie trwania zawodów, a także bezpośrednio przed i po zawodach. 
 

VII. Komunikaty I biuro OOM 
Na bieżąco będą publikowane szczegółowe wyniki rozegranych zawodów - będą one 
wywieszane w miejscu rozgrywania zawodów dostępnym dla zainteresowanych, publikowane 
na stronach internetowych bezpośrednich organizatorów, itp. 
 
Centralne biuro OOM będzie publikować na stronie https://recznaplazowa.pl/ wyniki 
rozegranych zawodów oraz w możliwie jak najkrótszym czasie (po otrzymaniu wszystkich 
wyników) - komunikat końcowy zawierający zweryfikowane wyniki końcowe zawodów z 
naliczonymi punktami Systemu Sportu Młodzieżowego. 
 
Centralne biuro OOM będzie funkcjonować w siedzibie Związku Piłki Ręcznej w Polsce przy ul. 
Puławskiej 300a w Warszawie. Wszelką korespondencję listowną w trakcie trwania całej OOM 
proszę przesyłać na adres biura ZPRP w Warszawie. 

 
VIII. Regulaminowe nagrody dla zwycięzców 

Za zajęcie miejsca od 1 do 3 zawodnicy otrzymają medale. 
Puchary za miejsca od 1 do 3 oraz dyplomy za miejsca od 1 do 8  otrzymują województwa. 
 

https://recznaplazowa.pl/


IX. Ceremonia otwarcia i zakończenia XXVII OOM Darłowo 2021 
 
Terminy i miejsca ceremonii otwarcia i zamknięcia OOM zostaną podane w osobnym 
komunikacie. 
 

X. Kontakt 
 

Biuro Organizacyjne Finałów XXVII OOM 
w piłce ręcznej plażowej - Darłowo 2021 

Związek Piłki Ręcznej w Polsce 
ul. Puławska 300 A 
02-819 Warszawa 

tel/fax.: (22) 892 90 11 
e-mail: zprp@zprp.org.pl  

NIP: 118-07-45-072 
 
 

Warszawa, 13.07.2021 r. 
 
 

 

mailto:zprp@zprp.org.pl

