
 

Komunikat Nr 2  

Piłka ręczna K 

 

Nazwa zawodów:  XXVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych Lubelskie 2020 

Termin zawodów:  10 – 16.09.2020 r. 

Miejsce zawodów:  Kraśnik, hala SP Nr 2, ul. Urzędowska 10, 

    Kraśnik, hala sportowa im. Arkadiusza Gołasia, ul. Popiełuszki 1  

Partner strategiczny:  Ministerstwo Sportu 

Organizator:   Lubelska Unia Sportu 

Gospodarz:   Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski 

Partnerzy lokalni :  Miasto Kraśnik 

Biuro zawodów i akredytacji: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kraśniku 

Koordynator sportu:  Krzysztof Grządka, tel. 604 527 714, e-mail krzysztof.grzadka@krasnik.eu  

Zakwaterowanie uczestników:  

Restauracja/Hotel Zielony Dworek, ul. Kolejowa 10 - Lubelskie, Pomorskie, 

Hotel Lux Resort, ul. Kolejowa 10b - Małopolskie, Wielkopolskie 

Schronisko Młodzieżowe – Dom Sportowca, ul. Popiełuszki 1 - Mazowieckie, Opolskie,       

        Zachodniopomorskie 

Internat przy ZS nr 2 w Kraśniku, ul. Sikorskiego 7 - Dolnośląskie, Śląskie, Kujawsko-Pomorskie 

Bursa Szkolna przy ZS nr 3 w Kraśniku, ul. Słowackiego 7 - Podlaskie, Łódzkie, Podkarpackie. 

 

Sędziowie oraz delegat nocleg w Restauracja/Hotel Zielony Dworek, ul. Kolejowa 10. 

Posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) będą wydawane w hotelach oraz stołówkach przy SP nr 2  
i SP nr 5. Szczegółowe informacje zostaną podane na odprawie technicznej.  

Termin i  miejsce 
konferencji technicznej: Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 2, Kraśnik, ul. Urzędowska 10 
 

Przedstawiciel PZS:  ………... 

Sędzia główny zawodów:      Piotr Chudzicki i Paweł Kwapisz  

Zgłoszenia i termin:  zgloszenia@oomlubelskie2020.pl do dnia 08.09.2020 r. 

Warunki uczestnictwa: Regulamin Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej SSM 2020 

Inne postanowienia:   Wszystkie listy zawodników z numerami telefonów proszę najpóźniej                      

                                                wysłać do dnia 09.09.2020r na adres e-mail:  k.grzadka@krasnik.eu   
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PROGRAM ZAWODÓW 

 

DZIEWCZĘTA – GRUPY: 

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D 

Śląskie Wielkopolskie Mazowieckie Pomorskie 

Dolnośląskie Małopolskie Świętokrzyskie Lubelskie  

Warmińsko-Mazurskie Kujawsko - Pomorskie Zachodniopomorskie Lubuskie 

Podlaskie Opolskie Podkarpackie Łódzkie 

 

Z OOM w piłce ręczne dziewcząt wycofały się kadry wojewódzkie zaznaczone na czerwono. 

10.09.2020 r. (czwartek) 

Przyjazd drużyn do godz. 16:00, zakwaterowanie, weryfikacja zawodników, odprawa techniczna 

(miejsce odprawy technicznej Hala Szkoły Podstawowej Nr 2 o godz. 19,00).  

Otwarcie XXVI OOM Lubelskie 2020 w piłce ręcznej K o godz. 20,00 (Hala SP Nr 2) 

 

11.09.2020 r. (piątek) 

Hala sportowa przy SP 2, ul. Urzędowska 10 

9:00 (B1 - B4) Wielkopolskie Opolskie 

10:45 (B2 - B3) Małopolskie Kujawsko - Pomorskie 

12:30 (D1 – D4) Pomorskie Łódzkie 

14:15 (B4 – B3) Opolskie Kujawsko - Pomorskie 

16:00 (B1 – B2) Wielkopolskie Małopolskie 

17:40 (D1 – D2) Pomorskie Lubelskie 

 

Hala sportowa im. Arkadiusza Gołasia przy SP 5, ul. Popiełuszki 1 

9:00 (A1 – A4) Śląskie Podlaskie 

11:30 (C1 - C4) Mazowieckie Podkarpackie 

14:00 (A4 – A2) Podlaskie Dolnośląskie 

16:30 (C4 – C3) Podkarpackie Zachodniopomorskie 

 

Czas gry 2x20 minut 

 

 

 



12.09.2020 r. (sobota) 

Hala sportowa przy SP 2, ul. Urzędowska 10 

9:00 (B3 – B1) Kujawsko – Pomorskie Wielkopolskie 

10:45 (B2 – B4) Małopolskie Opolskie 

12:30 (A2 – A1) Dolnośląskie Śląskie 

14:15 (D2 – D4) Lubelskie Łódzkie 

16:00 (C3 – C1) Zachodniopomorskie Mazowieckie 

 

Czas gry 2x20 minut 

 

 13.09.2020 r. (niedziela) - dzień wolny - przerwa w zawodach 

 

14.09.2020 r. (poniedziałek) – Hala sportowa przy SP 2  

1/4 Finałów OOM 

Hala sportowa przy SP 2, ul. Urzędowska 10 

Godzina Mecz Zespoły 

10:00 F4 (CII – DI) 

12:00 F3 (CI – DII) 

14:30 F2 (AII – BI) 

16:30 F1 (IA – BII) 

 

Czas gry 2 x 25 minut 

 

Zespoły wygrywające awansują do półfinałów OOM. 

Zespoły przegrywające rozgrywają mecze o miejsca 5-8 w finałach OOM. 

 

15.09.2020 r. (wtorek) – Hala sportowa przy SP 2 

1/2 Finałów OOM 

Hala sportowa przy SP 2, ul. Urzędowska 10 

Godzina Mecz Zespoły 

9:30 G3 P F1 – P F3 mecze o m-ca 5-8 

11:30 G4 P F2 – P F4  

15:00 G1 W F1 – W F3 półfinały 

17:00 G2 W F2 – W F4 

 

Czas gry 2 x 25 minut 

 

 



16.09.2020 r. (środa) – Hala sportowa przy SP 2 

FINAŁY OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY 

 

Hala sportowa przy SP 2, ul. Urzędowska 10 

Godzina Mecz Zespoły 

9:00 miejsca 7-8 P G3 – P G4 

11:00 miejsca 5-6 W G3 – W G4 

13:00 miejsca 3-4 P G1 – P G2 

15:00 miejsca 1-2 W G1 – W G2 

 

Czas gry 2 x 25 minut 

 

1. Mecze rozgrywane są piłką 50-52 cm i 290-330 g (IHF rozmiar 1) bez użycia kleju. 

 

2. Ocena wyników i ustalenie kolejności: 

I. Za wyniki osiągnięte w poszczególnych zawodach przyznaje się: 

a) 3 pkt. – za zwycięstwo w regulaminowym czasie 

b) 2 pkt. – za zwycięstwo po rzutach karnych 

c) 1 pkt. - za porażkę po rzutach karnych 

d) 0 pkt – za porażkę w regulaminowym czasie gry 

II. O kolejności drużyn w trakcie rozgrywek i po ich zakończeniu w rozgrywkach grupowych 

decydują odpowiednio: 

1) większa liczba zdobytych punktów; 

2) jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyskają te sama liczbę punktów: 

a) większa liczba punktów zdobytych w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami; 

b) większa dodatnia różnica bramek z zawodów pomiędzy zainteresowanymi drużynami; 

c) większa liczba zdobytych bramek w zawodach pomiędzy zainteresowanymi drużynami; 

d) większa dodatnia (mniejsza ujemna) różnica bramek ze wszystkich zwodów; 

e) większa liczba zdobytych bramek we wszystkich zawodach; 

f) losowanie  

 

III. W meczach kończących się remisem wynik zawodów zalicza się do tabeli (rzuty karne po 

regulaminowym czasie gry służą jedynie wyłonieniu zwycięzcy i nie są zaliczane). 

Jeżeli w celu wyłonienia zwycięzcy wykonywane będą rzuty karne, to powinna być stosowana 

procedura opisana poniżej: 

 

Komentarz: 

Jeżeli rzuty karne będą decydowały o wyłonieniu zwycięzcy, to mogą je wykonywać zawodnicy, 

którzy z upływem czasu gry nie byli wykluczeni lub zdyskwalifikowani. Każda drużyna wyznacza 5 

zawodników. Każdy z wyznaczonych zawodników w ustalonej przez daną drużynę kolejności, 

która nie może być zmieniona, wykonuje jeden rzut, na przemian z zawodnikami drużyny 

przeciwnej. Bramkarze mogą być dowolnie wyznaczani i zmieniani pośród zawodników 

uprawnionych do wykonywania rzutów. Zawodnicy mogą wykonywać rzuty jak i występować jako 

bramkarze.  



Sędziowie decydują, na którą bramkę będą wykonywane rzuty karne. Sędziowie przeprowadzają 

losowanie, a zwycięska drużyna decyduje czy będzie wykonywać rzuty karne jako pierwsza czy 

jako druga. Kolejność ta będzie odwrotna w przypadku, gdy po wykonaniu przez każdą drużynę 5 

rzutów, wynik nadal będzie nierozstrzygnięty i rzuty karne będą kontynuowane. 

W przypadku kontynuowani]a rzutów karnych, każda z drużyn wyznacza ponownie pięciu 

zawodników. Wszyscy lub niektórzy z zawodników uczestniczących w pierwszej rundzie mogą 

ponownie wykonywać rzuty. Kolejne piątki zawodników wyznaczane są aż do rozstrzygnięcia 

wyniku, przy czym zwycięzcą zostaje drużyna, która po wykonaniu tej samej liczny rzutów, 

uzyskała przewagę bramkową.  

Zawodnicy mogą być zdyskwalifikowani i odsunięci od dalszego wykonywania rzutów karnych w 

przypadku poważnego lub powtarzającego się niesportowego zachowania (16:6e). Jeżeli dotyczy 

to zawodnika wyznaczonego do wykonywania rzutu, to w jego miejsce drużyna musi wyznaczyć 

innego zawodnika.  

3. Zgłoszenia:  

Przy weryfikacji drużyny zobowiązane są posiadać: 

- listę zawodników i listę meldunkową z podpisami zawodników (w załączniku) 

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez 

rodziców/opiekunów; 

- ważne badania lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza zgodnie z aktualnymi wymogami 

rozporządzenia ministra zdrowia; 

- dokument stwierdzający datę urodzenia oraz umożliwiający identyfikację zawodnika; 

- każdy uczestnik ma obowiązek posiadania maseczki; 

- oświadczenie o zapoznaniu się uczestników ekipy z wytycznymi zawartymi w Protokole 

sanitarno-epidemiologicznym ZPRP szczególnie § 5 pkt.5. 

- posiadanie uzupełnionych kwestionariuszy sanitarnych uczestników zawodów, pozytywnie 

zweryfikowanych do uczestnictwa w olimpiadzie.   
 


