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Nazwa imprezy:  

XXVIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – piłka ręczna mężczyzn  

Termin:  

29.03 - 02.04.2022 r.  

Miejsce zawodów:  

Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej,  

16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24  

Biuro zawodów:  

Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej,  

16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24 

e-mail: miras7@o2.pl  

Koordynator sportowy OOM  2022 piłka ręczna mężczyzn:  

Mirosław Tokajuk tel. 512 225 864, e-mail: miras7@o2.pl  

Zakwaterowanie uczestników:  

Województwa: Dolnośląskie, Mazowieckie, Wielkopolskie, Łódzkie – pensjonat                „U 

Marianny Bis” Klepaccy s.c. ul. Rajgrodzka 98, 16-300 Augustów 

Województwa: Pomorskie, Lubelskie, Śląskie, Warmińsko – Mazurskie – hotel Karmel ul. 

Zarzecze 5 16 -300 Augustów 

Zakwaterowanie sędziów i działaczy: 

Pensjonat „U Marianny ” Klepaccy s.c. ul. Rajgrodzka 98, 16-300 Augustów 

Posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) będą wydawane w miejscach zakwaterowania.  

Szczegółowe informacje zostaną podane na odprawie technicznej.  

Transport – przejazd z miejsca zakwaterowania na miejsce zawodów zapewnia organizator 

Szczegółowe informacje zostaną podane na odprawie technicznej.  

Termin i miejsce odprawy technicznej:  

29 marca 2022 r, godz. 19.00; sala konferencyjna, „U Marianny Bis” Klepaccy s.c. ul. 

Rajgrodzka 98, 16-300 Augustów 
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Terminarz finałów OOM 2022                                                                   

PIŁKA RĘCZNA MĘŻCZYZN- Dąbrowa Białostocka, 

Skład turnieju finałowego: 

 Gr. „E”                                                                         Gr. „F” 

1. Dolnośląskie                                                   1. Pomorskie 

2. Mazowieckie                                                  2. Lubelskie 

3. Wielkopolskie                                                3. Śląskie 

4. Łódzkie                                                          4. Warmińsko-Mazurskie 

 

 

1 dzień - 29.03.2022 r. (wtorek) przyjazd drużyn do kolacji,                 

ODPRAWA TECHNICZNA godz. 19:00 

 

2 dzień 30.03.2022 r. (środa) czas gry 2 x 20  

1. godz. 9.00  (Gr. E) Mazowieckie – Wielkopolskie  

2. godz. 10.15 (Gr. E) Dolnośląskie – Łódzkie  

godz. 11.30 Uroczyste Otwarcie zawodów  

3. godz. 12.15 (Gr. F) Lubelskie – Śląskie  

4. godz. 13.30 (Gr. F) Pomorskie – Warmińsko-Mazurskie 

5. godz. 14.45 (Gr. E) Łódzkie – Mazowieckie  

6. godz. 16.00 (Gr. E) Dolnośląskie –  Wielkopolskie 

7. godz. 17.15 (Gr. F) Warmińsko-Mazurskie – Lubelskie 

8. godz. 18.30 (Gr. F) Pomorskie – Śląskie  

3 dzień 31.03.2022 r. (czwartek) czas gry 2 x 20  

9. godz.   10.00 (Gr. E) Wielkopolskie - Łódzkie 

10. godz. 11.15 (Gr. E) Dolnośląskie – Mazowieckie  

11. godz. 12.30 (Gr. F) Śląskie –  Warmińsko-Mazurskie 

12. godz. 13.45 (Gr. F) Pomorskie - Lubelskie  
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4 dzień 01.04.2022 r. (piątek) półfinały OOM mecze 2 x 25 min  

Mecze 1 – 4  

• godz. 10:00 G 1 (1E - 2 F)  

• godz. 11:45 G2 (2E – 1 F)  

Mecze 5 – 8 

• godz. 13:30 G 3 (3E – 4F)  

• godz. 15:15 G 4 ( 4E – 3F) 

 5 dzień 02.04.2022 r. (sobota) finały OOM mecze 2 x 25 min  

• godz. 09:00 mecz o miejsca 7 – 8 przegrani z G 3 – G 4  

• godz. 10:45 mecz o miejsca 5 – 6 wygrani z G 3 – G 4  

• godz. 12:30 mecz o miejsca 3 – 4 przegrani z G 1 – G 2  

• godz. 14:15 mecz o miejsca 1 – 2 wygrani z G 1 – G 2  

• godz. 15:30 ZAKOŃCZENIE IMPREZY  

ZGŁOSZENIA  

Zgłoszenia do zawodów reprezentacji wojewódzkich tylko w formie elektronicznej na adres 

mailowy zgloszeniaoom22@o2.pl do dnia 22.03.2022 r. Zgłoszenia reprezentacji 

wojewódzkich mogą uwzględniać tylko ilość zawodników i osób towarzyszących zgodnie z 

limitem Ogólnego Regulaminu OOM (dostępnego na stronie https://pfs.podlasie.pl/)  

UWAGI :  

Zawody zaliczane są do Systemu Sportu Młodzieżowego. 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 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie 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 2019 r. poz 395); rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 

2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania 

danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników 

pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz.U. z 2019 r. poz 396) oraz w sprawie kwalifikacji 

lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia 
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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 organizatorowi - osobie 

upoważnionej - upoważnionemu koordynatorowi sportu wypełniony kwestionariusz 

sanitarny (COVID-19).  

Dodatkowo wobec zawodników, trenerów i opiekunów ekip, zespołów biorących udział w 

zawodach OOM, obowiązkowe jest przekazanie organizatorowi - osobie upoważnionej - 

upoważnionemu koordynatorowi sportu wypełniony druk “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” dostępne są na 

stronie https://pfs.podlasie.pl/ w zakładce „Dokumenty OOM”.  

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 

sportu. Kosztami naprawy uszkodzeń, dokonanych przez członków ekipy, Organizator 

obciąży jednostkę delegującą.  

Organizator nie gwarantuje rezerwacji osób poza limitem. 

 

https://pfs.podlasie.pl/

