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Nazwa imprezy: 

XXVII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – piłka ręczna kobiet 

Termin:    

28.06 -2.07. 2021 r. 

Miejsce zawodów:  
Hala Sportowa Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 98-300 Wieluń, ul. Częstochowska 35  

Biuro zawodów: 
Hala WOSiR w Wieluniu, ul. Częstochowska 35, Jacek Piwnicki tel. 781 317 922, e-mail : maraton@wosir.org 

Zakwaterowanie uczestników:  
Wszystkie drużyny  
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP  
„Nadwarciański Gród” 
Załęcze Wielkie 89 
98-335 Pątnów 
 
Sędziowie i działacze 

Hotel Maraton (w budynku Hali Sportowej WOSiR) 
98-300 Wieluń ul. Częstochowska 35. 
 

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

Szczegółowe informacje zostaną podane na odprawie technicznej.  

Termin i miejsce odprawy technicznej: 28 czerwca 2021 r, godz. 19.00;  

Hotel Maraton, sala konferencyjna przy recepcji  na 2 piętrze. 
 

Terminarz finałów OOM PIŁKA RĘCZNA   - DZIEWCZĘTA 

Wieluń, Hala WOSiR ul. Częstochowska 35 

Skład turnieju finałowego: 

Gr. „E”     1.  Dolnośląskie       Gr. „F”   1.  Wielkopolskie  
    2.  Mazowieckie         2.  Lubelskie 
    3.  Małopolskie         3.  Śląskie 
    4.  Warmińsko-Mazurskie        4.  Kujawsko-Pomorskie  

mailto:maraton@wosir.org
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1 dzień - 28.06.2021 r.  (poniedziałek)  
przyjazd drużyn do kolacji, 

ODPRAWA TECHNICZNA  godz. 19:00 

2 dzień   29.06.2021 r.  (wtorek)  czas gry 2 x 20 
1.  godz. 9.00  (Gr. E)  Mazowieckie – Małopolskie 

2.  godz. 10.15 (Gr. E)  Dolnośląskie – Warmińsko-Mazurskie 

godz. 11.30 Uroczyste Otwarcie zawodów 

3.  godz.  12.00  (Gr. F)  Lubelskie – Śląskie 

4.  godz.  13.15  (Gr. F)  Wielkopolskie – Kujawsko-Pomorskie 

5.  godz.  14.30  (Gr. E)  Warmińsko-Mazurskie – Mazowieckie 

6.  godz.  15.45  (Gr. E)  Dolnośląskie – Małopolskie 

7.  godz.  17.00  (Gr. F)  Kujawsko-Pomorskie – Lubelskie 

8.  godz.  18.15  (Gr. F)  Wielkopolskie – Śląskie 

 
3 dzień 30.06.2021 r.  (środa) czas gry 2 x 20 
9.  godz.  10.00  (Gr. E)  Małopolskie – Warmińsko-Mazurskie 

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

11. godz. 12.30  (Gr. F)  Śląskie – Kujawsko-Pomorskie 

12. godz. 13.45  (Gr. F)  Wielkopolskie - Lubelskie 

4 dzień 01.07.2021 r. (czwartek) półfinał 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. 14:00     G 3  (3E – 4F) 

godz. 15:45     G 4 ( 4E – 3F) 

5 dzień 02.07.2021 r. (piątek) finał 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 
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ZGŁOSZENIA Zgłoszenia do zawodów reprezentacji wojewódzkich tylko w formie         elektronicznej przez 

stronę www.oomlodzkie2021.pl   do dnia 10.06.2021 r.   

Zgłoszenia reprezentacji wojewódzkich mogą uwzględniać tylko ilość  zawodników i osób towarzyszących zgodnie z 
limitem Ogólnego Regulaminu OOM (dostępnego na stronie oomlodzkie2021.pl) 

 
UWAGI : 
 

Zawody zaliczane są do Systemu Współzawodnictwa 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 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 późn. zm.) 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 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 oomlodzkie2021.pl w zakładce 
„ochrona danych”. 

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. 

Dokładne miejsce zakwaterowania zostanie przesłanie droga mailową najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem 
imprezy, po zebraniu wszystkich zgłoszeń.  

Organizator nie gwarantuje rezerwacji osób poza limitem. 
 

https://oomlodzkie2021.pl/
https://federacjalodz.org.pl/images/27OOM/Komunikat_organizacyjny_nr_1_27OOMLodzkie2021.pdf
https://oomlodzkie2021.pl/
https://www.oomlodzkie2021.pl/

