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I. Zakwaterowanie drużyn 

Uczestnicy OOM zakwaterowani zostaną w następujących lokalizacjach: 
 
1/ Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny Baltic Resort S.C. , ul. Jagiellońska 3 , 76-150 Darłowo :  
Śląskie , Małopolskie. 
 
2/ Stanica Harcerska "Leśna Polana" ul. Bałtycka 2 , 76-107 Jarosławiec:  
Zachodniopomorskie oraz Opolskie chłopcy 
 
3/ Internat Zespołu Szkół Morskich  ul. Żeromskiego 25 , 76-150 Darłowo:  
wszyscy pozostali. 
 
Prosimy potwierdzić telefonicznie w poniedziałek 9.08.2021 r. godzinę przyjazdu panu 
Gabrielowi Wasilewskiemu tel. 663 310 036 
 
Uwaga: Wyjazdy na Konferencję techniczną w dniu 9.08.2021 r.: 
- z Ośrodka Baltic Resort S.C. w Darłowie o godzinie 20:10 
- ze Stanicy Harcerskiej „Leśna Polana” w Jarosławcu o godzinie 19:45 
 
 

II. System rozgrywek 

W związku ze zgłoszeniem się do rozgrywek 10 drużyn dziewczyn i 11 drużyn chłopców podjęto 
decyzję, iż nie będzie rozgrywany turniej eliminacyjny, a wszystkie drużyny uczestniczą w 
turnieju finałowym OOM. Zmiana ta została zaakceptowana przez Ministerstwo Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Regulamin część C, w tym system rozgrywek w załączeniu). 
 
Biorąc pod uwagę liczbę zgłoszonych drużyn, a także dokonane zmiany w Regulaminie część C 
– regulamin współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej na 2021 rok, podział na 
grupy przedstawia się następująco: 
 

 
 
Harmonogram rozgrywanych meczów stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. 
 

III. Weryfikacja wyników zawodów i rozpatrywanie protestów 

 1. W zależności od osiągniętego wyniku w danym meczu drużyna uzyskuje: 
a) za zwycięstwo – dwa punkty meczowe, 
b) za porażkę – zero punktów meczowych. 



2. Kolejność drużyn ustalana jest na podstawie całkowitej liczby zdobytych punktów 
meczowych. 
 
3. Podczas trwania meczów grupowych w turniejach piłki ręcznej plażowej kolejność drużyn 
ustalana jest według następujących kryteriów: 
a) większa liczba zdobytych punktów meczowych w rozegranych meczach, 
b) większa różnica między wygranymi i przegranymi setami w rozegranych meczach, 
c) większa różnica pomiędzy punktami za zdobyte i stracone bramki w rozegranych meczach. 
 
4. Jeśli po zastosowaniu ww. kryteriów drużyny posiadają identyczne punkty oraz różnice w 
setach i punktach za zdobyte bramki to drużyny te mają tę samą pozycję w tabeli. 
Uwaga: dotyczy to sytuacji, gdy rozgrywki grupowe są w trakcie i nie zostały rozegrane 
wszystkie mecze. 
 
5. Jeśli po rozegraniu wszystkich meczów grupowych dwie lub więcej drużyn zdobyły tę samą 
liczbę punktów wówczas, w celu ustalenia ostatecznej kolejności, należy stosować 
następujące kryteria: 
a) większa liczba punktów meczowych zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi 
drużynami, 
b) większa różnica między wygranymi i przegranymi setami w meczach pomiędzy 
zainteresowanymi drużynami, 
c) większa liczba wygranych setów w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami, 
d) większa różnica punktów za zdobyte i stracone bramki w meczach pomiędzy 
zainteresowanymi drużynami, 
e) większa liczba punktów za zdobyte bramki w meczach między zainteresowanymi 
drużynami. 
 
6. Jeśli nadal nie można ustalić kolejności drużyn należy zastosować kolejne kryteria w 
następujący sposób: 
a) większa różnica między wygranymi i przegranymi setami we wszystkich meczach, 
b) większa liczba wygranych setów wszystkich meczach, 
c) większa różnica punktów za zdobyte i stracone bramki we wszystkich meczach, 
d) większa liczba punktów za zdobyte bramki we wszystkich meczach. 
 
7. Jeśli nadal nie można ustalić kolejności drużyn wówczas należy przeprowadzić losowanie. 
Sędzia główny na miejscu przeprowadzi losowanie w obecności przedstawicieli 
zainteresowanych drużyn. 
 
8. Weryfikację wyników rozgrywek przeprowadza Sędzia główny. 
 
9. Weryfikację wyników zawodów mistrzowskich przeprowadza się na podstawie protokołów 
z zawodów chyba, że zajdą okoliczności niezgodne z obowiązującymi przepisami i 
Regulaminem rozgrywek, które miały wpływ na wynik zawodów. 
 
10. Zawody należy zweryfikować, jako przegrane walkowerem przez drużyny, które: 
a) z własnej winy nie przybyły na zawody lub spóźniły się na nie ponad 5 minut, 



b) dysponowały mniej niż czterema zawodnikami w wyznaczonej godzinie rozpoczęcia 
zawodów z uwzględnieniem dopuszczalnego ich opóźnienia o 5 minut, 
c) były reprezentowane w trakcie zawodów przez zawodników nieuprawnionych, 
d) dopuściły się udokumentowanego przekupstwa lub innych form niesportowego 
wypaczenia wyników zawodów. 
 
11. Jeżeli obie drużyny dopuściły się naruszeń Regulaminu, w rezultacie których wynik 
zawodów należy zweryfikować jako walkower, wówczas wynik tych zawodów weryfikuje się 
jako obustronny walkower (zero punktów dla obu drużyn, po 0:10 w obu setach). 
 
12. Drużynie, której po weryfikacji wyniku zawodów przyznano zwycięstwo walkowerem, 
zalicza się dwa punkty, a wynik ustala się na 2:0 - w obu setach po 10:0. 
 
13. Jeżeli zawody się odbyły, a ich wynik został zweryfikowany, jako walkower na korzyść 
drużyny, która  je wygrała, to wówczas: 
a) utrzymuje się wynik uzyskany w zawodach, jeśli różnica bramek wynosiła ponad 10; 
b) ustala się wynik zawodów 10:0, jeżeli różnica bramek w zawodach wynosiła 10 lub mniej. 
 
14. Tabela po weryfikacji wyników powinna być podana do wiadomości drużyn w oficjalnych 
 komunikatach Komisji w ciągu trzech dni po zakończeniu każdego turnieju eliminacyjnego. 
 
15. Delegat/sędzia główny jest organem I instancji właściwym w sprawach rozpatrywania 
protestów dotyczących wyników zawodów i udokumentowanych naruszeń przepisów gry w 
piłkę ręczną plażową oraz przepisów prawa wewnętrznego ZPRP w trakcie zawodów. 
 
16. Protesty mogą dotyczyć wyłącznie udokumentowanego naruszenia Przepisów gry w piłkę 
ręczną plażową przez sędziów oraz sekretarza i mierzącego czas. 
 
17. Protesty od decyzji sędziów podjętych w trakcie trwania zawodów, dotyczące 
interpretacji przez nich Przepisów gry w piłkę ręczną plażową, nie podlegają rozpatrzeniu. 
 
18. Protesty składa się ustnie bezpośrednio po meczu sędziemu głównemu lub delegatowi, a 
następnie w terminie do 30 minut od ostatniego gwizdka kończącego zawody w formie 
pisemnej z równoczesną wpłatą kaucji w wysokości 500 PLN. 
 
19. Sędzia główny turnieju/delegat rozpatruje protesty w ciągu jednej godziny od momentu 
ich otrzymania. 
 
20. Od decyzji weryfikacyjnych oraz od decyzji o odmowie uznania protestu przysługuje 
odwołanie do Komisji. 
 
21. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Sędziego 
głównego/delegata z równoczesną wpłatą kaucji pieniężnej w kwocie 2000 złotych. 
 
22. Wszystkie sprawy dyscyplinarne muszą być zgłaszane do Komisji przez sędziów, delegata, 
organizatora lub sędziego głównego zawodów. 

 
Warszawa, 06.08.2021 r. 


