Komunikat Nr 2
Piłka ręczna M
Nazwa zawodów:

XXVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych
Lubelskie 2020

Termin zawodów:

10 – 16.09.2020 r.

Miejsce zawodów:

OSiR Zamość, ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość
hala sportowa Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu, Nielisz 278,

Partner strategiczny:

Ministerstwo Sportu

Organizator:

Lubelska Unia Sportu

Gospodarz:

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski

Partnerzy lokalni:

Miasto Zamość,
MKS Padwa Zamość

Biuro zawodów i akredytacji: OSiR Zamość, ul. Królowej Jadwigi 8,
Koordynator turnieju piłki ręcznej M: Sławomir Tór, tel: 512 116 686,
e-mail: mkspadwa_zamosc@poczta.onet.pl
Zakwaterowanie:

Uczestnicy zawodów zakwaterowani są w n/w hotelach:

a) OSiR Zamość, ul. Królowej Jadwigi 8 - Lubelskie, Świętokrzyskie, Małopolskie
b) Ośrodek Wypoczynkowy "DUET", ul. Królowej Jadwigi 14 - Dolnośląskie, Wielkopolskie,
Kujawsko-Pomorskie, Zachodniopomorskie
c) Hotel Renesnas, ul. Grecka 6 - Podkarpackie
d) Zajazd „ORZEŁ”, ul. Lipska 63c - Pomorskie, Warmińsko-mazurskie, Mazowieckie
e) Gościniec MAGNAT, Kalinowice 187 - Opolskie, Lubuskie,
f) Hotel & Resort Marina, Nielisz 210a - Łódzkie, Śląskie
Posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) będą wydawane w hotelach. Szczegółowe informacje zostaną
podane na odprawie technicznej.
Zespoły, które zostają na drugą fazę turnieju - możliwa zmiana miejsca zakwaterowania
Termin i miejsce konferencji technicznej:
godz. 18:30 – Restauracja Sportowa OSiR, ul. Królowej Jadwigi 8
Sędzia główny zawodów: Marek Żabczyński i Robert Martyniuk
Warunki uczestnictwa:

Regulamin Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej
SSM 2020

PROGRAM ZAWODÓW

1. Uczestnictwo:
W rozgrywkach finałowych uczestniczą reprezentacje wojewódzkie:
- chłopców 16 letnich (urodzonych w 2004 roku) z możliwością dookoptowania do 4 zawodników
15-letnich urodzonych w 2005 roku.
Ekipy uczestniczące w turnieju liczą 19 osób, w tym 3 osoby towarzyszące.
System przeprowadzenia zawodów:
Chłopcy – uczestniczy 15 drużyn w podziale na 4 grupy - zawody sześciodniowe + dzień przerwy.
Każdy zawodnik musi być zarejestrowany w ZPRP, a także:
- mieć aktualną licencję ZPRP
- legitymować się oficjalnym dowodem tożsamości (dowód osobisty, paszport lub legitymacja
szkolna)
- być zarejestrowanym w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności lub
posiadać obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej i indywidulany i niepowtarzalny
identyfikator we właściwym dla danego państwa rejestrze.
2. Weryfikacja zawodników:
Przy weryfikacji drużyn kierownik zespołu obowiązany jest do posiadania:
- imienną listę zgłoszeń potwierdzoną przez WZPR zawierającą: imię i nazwisko, datę urodzenia,
dane morfologiczne (wysokość ciała, masa ciała), numer licencji oraz pozycję w grze
(w załączeniu);
- listę meldunkową z podpisami zawodników (w załączniku, uzupełnioną odesłać na nasz adres:
mkspadwa_zamosc@poczta.onet.pl), prosimy o podanie telefonów kontaktowych do
kierowników drużyn;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez
rodziców/opiekunów prawnych;
- ważne badania lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza zgodnie z aktualnymi wymogami
rozporządzenia ministra zdrowia;
- dokument stwierdzający datę urodzenia oraz umożliwiający identyfikację zawodnika;
- posiadanie uzupełnionych ankiet uczestników zawodów, pozytywnie zweryfikowanych do
uczestnictwa w olimpiadzie (w załączniku). Dodatkowo ekipy powinny zapoznać się z wytycznymi
zawartymi w Protokole sanitarno-epidemiologicznym ZPRP szczególnie § 5 pkt.5.
- każdy uczestnik ma obowiązek posiadania maseczki;
3. Terminarz rozgrywek
CHŁOPCY – GRUPY:
Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Małopolskie

Lubelskie

Pomorskie

Dolnośląskie

Mazowieckie

Świętokrzyskie

Śląskie

Kujawsko-pomorskie

Warmińsko-mazurskie

Lubuskie

Łódzkie

Wielkopolskie

Opolskie

Podkarpackie

-

Zachodniopomorskie

10.09.2020 r. (czwartek)
- przyjazd drużyn do godz. 17:00,
- zakwaterowanie w miejscach wyznaczonych;
- godz. 18:00 – kolacja
- godz. 18:30 - weryfikacja zawodników, odprawa techniczna - Restauracja Sportowa OSiR;
- godz. 20:00 – otwarcie Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców w ramach XXVI Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży Lubelskie 2020. Do wyprowadzenia w trakcie otwarcia prosimy wyznaczyć
4 reprezentantów z każdego zespołu (zbiórka w holu przy wejściu do hali od strony recepcji).
Pozostali członkowie ekip zajmują miejsca na trybunach (wejście z tyłu od głównego wejścia na
trybuny).
11.09.2020 r. (piątek)
hala sportowa OSiR Zamość, ul. Królowej Jadwigi 8
9:00

(A1 - A4)

Małopolskie

Opolskie

10:15

(A2 - A3)

Mazowieckie

Warmińsko-mazurskie

11:30

(B1 – B4)

Lubelskie

Podkarpackie

12:45

(B2 - B3)

Świętokrzyskie

Lubuskie

14:45

(A4 – A3)

Opolskie

Warmińsko- mazurskie

16:00

(A1 – A2)

Małopolskie

Mazowieckie

17:15

(B4 – B3)

Podkarpackie

Lubuskie

18:30

(B1 – B2)

Lubelskie

Świętokrzyskie

hala sportowa Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu, Nielisz 278
9:30

(D1 – D4)

Dolnośląskie

Zachodniopomorskie

10:45

(D2 - D3)

Kujawsko-pomorskie

Wielkopolskie

12:00

(C2 - C3)

Śląskie

Łódzkie

15:00

(D4 – D3)

Zachodniopomorskie

Wielkopolskie

16:15

(D1 – D2)

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

17:30

(C1 – C2)

Pomorskie

Śląskie

Czas gry 2 x 20 minut
12.09.2020 r. (sobota)
hala sportowa OSiR Zamość, ul. Królowej Jadwigi 8
9:00

(A3 – A1)

Warmińsko-mazurskie

Małopolskie

10:15

(A2 – A4)

Mazowieckie

Opolskie

11:30

(B3 – B1)

Lubuskie

Lubelskie

12:45

(B2 – B4)

Świętokrzyskie

Podkarpackie

hala sportowa Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu, Nielisz 278
9:30

(D3 – D1)

Wielkopolskie

Dolnośląskie

10:45

(D2 – D4)

Kujawsko-pomorskie

Zachodniopomorskie

12:00

(C3 – C1)

Łódzkie

Pomorskie

Czas gry 2 x 20 minut
Po obiedzie wyjazd zespołów, które zajęły miejsca III-IV w grupach.
Uwaga!
Z zawodów wycofała się reprezentacja Województwa Podlaskiego.
13.09.2020 r. (niedziela)
dzień wolny - przerwa w zawodach
14.09.2020 r. (poniedziałek) – OSiR Zamość
1/4 Finałów OOM
hala sportowa OSiR Zamość, ul. Królowej Jadwigi 8
Godzina

Mecz

Zespoły

9:30

F4

(CII – DI)

11:30

F3

(CI – DII)

14:30

F2

(AII – BI)

16:30

F1

(IA – BII)

czas gry 2 x 30 minut
Zespoły wygrywające awansują do półfinałów OOM.
Zespoły przegrywające rozgrywają mecze o miejsca 5-8 w finałach OOM.
15.09.2020 r. (wtorek) – OSiR Zamość
1/2 Finałów OOM
hala sportowa OSiR Zamość, ul. Królowej Jadwigi 8
Godzina

Mecz

Zespoły

9:30

G3

P F1 – P F3

11:30

G4

P F2 – P F4

15:00

G1

W F1 – W F3

17:00

G2

W F2 – W F4

czas gry 2 x 30 minut

mecze o m-ca 5-8

półfinały

16.09.2020 r. (środa) – OSiR Zamość
FINAŁY OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY
hala sportowa OSiR Zamość, ul. Królowej Jadwigi 8
Godzina

Mecz

Zespoły

9:00

o miejsca 7-8

P G3 – P G4

11:00

o miejsca 5-6

W G3 – W G4

13:00

o miejsca 3-4

P G1 – P G2

15:00

o miejsca 1-2

W G1 – W G2

czas gry 2 x 30 minut
4. 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 w czasie podstawowym wynik zawodów zalicza się
do tabeli (rzuty karne po regulaminowym czasie gry służą jedynie wyłonieniu zwycięzcy i
nie są zaliczane do wyniku meczu oraz statystyk indywidualnych).
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 kontynuowania rzutów karnych, każda z drużyn wyznacza ponownie pięciu
zawodników. Wszyscy lub niektórzy z zawodników uczestniczących w pierwszej serii mogą
ponownie wykonywać rzuty. Kolejne piątki zawodników wyznaczane są aż do rozstrzygnięcia
wyniku, przy czym zwycięzcą zostaje drużyna, która po wykonaniu tej samej liczby 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.
5. Kontakt do osób odpowiedzialnych za organizację:
Sławomir Tór – 512 116 686
Beata Bednarz - 691 113 942
Radosław Rysak – 669 184 618 (hala w Nieliszu)
6. Inne sprawy:
Uczestnicy zawodów będą mieli możliwość:
- nieodpłatnego zwiedzania Zamojskiego Ogrodu Zoologicznego;
- zwiedzania Miasta Zamość pod opieką przewodnika;
- korzystania z krytej pływalni w Zamościu (prosimy o zabranie czepków oraz kąpielówek).
Szczegóły podamy na odprawie technicznej.
Koordynator sportu: Sławomir Tór

