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1. Organizatorzy 

Finały XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych "Podlaskie 
2022" (zwane dalej OOM) są organizowane na zlecenie Ministerstwa Sportu  
i Turystyki. 
 

Gospodarzem OOM jest Pan Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. 

Bezpośrednim organizatorem OOM jest Podlaska Federacja Sportu. 

2. Warunki uczestnictwa 
 

W OOM mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki: 

 

• zarejestrowani w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności 

(PESEL) lub posiadający obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej oraz 

indywidualny i niepowtarzalny identyfikator we właściwym dla danego państwa 

rejestrze. 

• posiadający licencję właściwego pzs lub inny dokument potwierdzający 

uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez dany pzs, 

•    posiadający aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania 

danego sportu, 

•  zagraniczni, których udział określają przepisy właściwego pzs.  

 

Ostateczną listę zawodników zakwalifikowanych do finałów, opublikują właściwe 

polskie związki sportowe (po przeprowadzeniu eliminacjach strefowych lub 

centralnych) w ilościach oraz rocznikach podanych w regulaminach systemu sportu 

młodzieżowego na rok 2022, zamieszczonych na oficjalnej stronie internetowej XXVIII 

OOM: www.wrotapodlasia.pl/olimpiada. 

 

Łącznie, zgodnie z regulaminami w OOM uczestniczyć będzie 3966 osób, w tym: 2849 

zawodników, 731 trenerów i osób towarzyszących, 386 sędziów i przedstawicieli PZS 

oraz innych osób. 

 

Ostatecznej weryfikacji uprawnień zawodników do startu dokonuje sędzia główny/ 

delegat techniczny powołany przez właściwy PZS, najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
zawodów w poszczególnym sporcie OOM, na konferencji technicznej. 

 

Poniższa tabela przedstawia wykaz sportów OOM wraz z regulaminowymi ilościami 

uczestników 

(Z - zawodnicy, T - osoby towarzyszące, S - sędziowie i przedstawiciele PZS, R - razem): 

http://www.wrotapodlasia.pl/olimpiada
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Każdy uczestnik XXVIII OOM powinien legitymować się dowodem tożsamości ze zdjęciem 

(dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna), znać swój nr PESEL i przynależność do 

Oddziału NFZ, posiadać polisę ubezpieczenia NNW (klubowa, WISS, indywidualna), a 

zawodnicy dodatkowo powinni posiadać aktualne orzeczenie lekarskie zgodnie z: 

- ROZPORZĄDZENIE 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) 

L.p. Sport Kategoria Wiek Z T S R 

1. Badminton 
Junior 
młodszy 

16 - 17 lat 120 30 14 164 

2. Boks K i M 
Junior 
młodszy 

15 - 16 lat 156 66 18 240 

3. Brydż sportowy 
Junior 
młodszy 

16 - 18 lat 120 24 7 151 

4. 
Gimnastyka 
artystyczna 

Junior 
młodszy 

10 - 12 lat 56 15 17 88 

5. 
Gimnastyka 
sportowa 

Junior 
młodszy 

Dz (kl III 10-11 lat i kl II 
11-13 lat) 
 Ch (kl III 11-13 lat i kl 
II 13-15 lat) 

140 24 45 209 

6. 
Gimnastyka 
trampolina 

Junior 
młodszy 

9 - 12 lat 80 16 14 110 

7. Judo K i M 
Junior 
młodszy 

16 - 17 lat 293 80 38 411 

8. Piłka ręczna K 
Junior 
młodszy 

14 - 15 lat 136 16 10 162 

9. Piłka ręczna M 
Junior 
młodszy 

14 - 15 lat 136 16 10 162 

10. Piłka siatkowa K Młodzik do 14 lat 192 48 12 252 

11. Piłka siatkowa M Młodzik do 14 lat 192 48 12 252 

12. Szachy 
Junior 
młodszy 

11 – 12 i 13 – 14 lat 208 46 14 268 

13. Szermierka 
Junior 
młodszy 

15 - 17 lat 252 72 54 378 

14. 
Taekwondo 
olimpijskie 

Junior 
młodszy 

12 - 14 lat 180 35 30 245 

15. Tenis stołowy 
Junior 
młodszy 

14 - 15 lat 128 45 22 195 

16. Zapasy kobiet 
Junior 
młodszy 

15 - 17 lat 140 50 23 213 

17. 
Zapasy styl 
klasyczny 

Junior 
młodszy 

15 - 17 lat 160 50 23 233 

18. 
Zapasy styl 
wolny 

Junior 
młodszy 

15 - 17 lat 160 50 23 233 

RAZEM UCZESTNIKÓW: 2849 731 386 3966 
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- ROZPORZĄDZENIE 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) 

W związku z wymogami prawnymi dotyczącym posiadania oświadczeń o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie, danych osobowych na potrzeby administrowanych przez Ministerstwo 

systemów informatycznych (w tym list meldunkowych) wszyscy uczestnicy olimpiady 

(zawodnicy, trenerzy i opiekunowie, sędziowie inne osoby funkcyjne) winny w momencie 

akredytacji złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych 

osobowych przez PFS dla potrzeb organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia XXVIII OOM. 

Oświadczenie w imieniu zawodników niepełnoletnich podpisuje jeden z rodziców lub 

opiekunów prawnych. Oświadczenia zbiera i przechowuje koordynator każdej dyscypliny. 

Oświadczenie dostępne jest na stronie www.wrotapodlasia.pl/olimpiada. 

Kierownik każdej ekipy wojewódzkiej ma obowiązek przed zakwaterowaniem  

i po zakwaterowaniu swojej ekipy, sprawdzić stan techniczny pomieszczeń - pokoi. Wszelkie 

usterki – uszkodzenia, których dokonali członkowie ekipy, należy zgłosić  

do koordynatora sportu. Kosztami naprawy uszkodzeń, dokonanych przez członków ekipy, 

Organizator obciąży jednostkę delegującą. 
 

3. Zgłoszenia 

Zgłoszenia ekip wojewódzkich dokonują wyłącznie Wojewódzkie 

Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe (WISS) na drukach, które  

są do pobrania ze strony internetowej: 

www.wrotapodlasia.pl/olimpiada 

Wypełnione komputerowo druki zgłoszeń reprezentacji wojewódzkich  

w poszczególnych sportach należy przesłać pocztą elektroniczną w pliku otwartym i pdf na 

adres: zgloszeniaOOM22@o2.pl oraz adres elektroniczny koordynatora danego sportu, 

który zostanie podany w Komunikacie nr 2 i na stronie www.wrotapodlasia.pl/olimpiada w 

zakładce danego sportu. 

Terminy nadsyłania zgłoszeń zostaną podane oddzielnie dla każdego sportu  

w Komunikacie nr 2. 

Warunkiem przyjęcia ekipy wojewódzkiej i osób towarzyszących jest: 

● przedstawienie podczas akredytacji oryginalnej listy meldunkowej wypełnionej i 

podpisanej przez wszystkich uczestników (zawodników, trenerów, opiekunów, sędziów, 

przedstawicieli PZS), 

● wypełnionej i podpisanej oryginalnej “zgody na udział w zawodach”, 

● wypełnienie i podpisanie oryginalnego kwestionariusza sanitarnego (COVID-19), który 

jest zamieszczony na stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl/olimpiada. 

http://www.wrotapodlasia.pl/olimpiada
http://www.wrotapodlasia.pl/olimpiada
http://www.wrotapodlasia.pl/olimpiada
http://www.wrotapodlasia.pl/olimpiada
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W przypadku zawodników nieletnich, zgodę na udział podpisuje rodzic lub opiekun prawny 

zawodnika. 

Każda ekipa wojewódzka w poszczególnych sportach składa jedną listę meldunkową 

(zawodników i osób towarzyszących) podpisaną przez kierownika ekipy wyznaczonego przez 

właściwe WISS. W przypadku sędziów, listę meldunkową akceptuje Sędzia Główny, a innych 

osób funkcyjnych - koordynator sportu. 

Wersję papierową listy meldunkowej podpisaną przez WISS i wszystkich uczestników należy 

dostarczyć podczas akredytacji wraz ze zgodami na udział w zawodach  

oraz kwestionariuszem sanitarnym (COVID-19). 

 

4. Limity osób 

Limity osób towarzyszących przysługujące reprezentacji wojewódzkiej  
na OOM: 

 

Ilość zawodników Ilość osób towarzyszących 

1-5 1 

6-10 2 

11-16 3 

17-25 4 

26-32 5 

33-40 6 

41-50 7 

51-60 8 

61-70 9 

71-80 10 

81-90 11 

91-100 12 

 
* w limitach mieszczą się: szkoleniowcy, kierownicy, lekarze, opiekunowie, itp. 
 
Istnieje możliwość udziału w OOM dodatkowych osób towarzyszących, na koszt jednostek 

delegujących. Tego typu zgłoszenie musi być uzgodnione z koordynatorami sportu i Podlaską 

Federacją Sportu. Gdy konieczne jest – ze względów organizacyjnych, zwiększenie liczby 

osób towarzyszących zawodnikom w sposób niewynikający z regulaminu lub powyższych 

reguł, jednostki delegujące muszą zgłosić to do Podlaskiej Federacji Sportu (na etapie 

przesłanego zgłoszenia, wraz z uzasadnieniem i wypełnionymi dokumentami). Osoby 



 
 
 

6 

nieposiadające uprawnień wynikających z regulaminów (dodatkowi sędziowie, trenerzy, 

rodzice, itd.), jeśli planują udział w zawodach na koszt własny to muszą zgłosić ten fakt 

organizatorowi na dwa tygodnie przed poszczególnymi zawodami. 

Podlaska Federacja Sportu nie ma obowiązku zapewniania warunków pobytu (wyżywienia, 

zakwaterowania, dostępu do obiektów sportowych, upominków, itp.) dodatkowym 

uczestnikom (o których mowa powyżej). 

 

5. Finanse 

Organizator podczas finałów XXVIII OOM zabezpiecza zgodnie z programem sportu: 

zakwaterowanie i wyżywienie uczestników w ilościach regulaminowych w każdym sporcie, 

koszty organizacji zawodów, nagrody regulaminowe oraz ubezpieczenie. 

Koszty dojazdu ekip wojewódzkich pokrywają jednostki delegujące. Dodatkowe koszty 

wynikające z decyzji podjętych bez uzgodnienia z organizatorem, ponosi jednostka, w imieniu 

której występowała dana osoba. 

Sędziom uczestniczącym w zawodach zgodnie z regulaminem przysługuje ryczałt oraz zwrot 

kosztów przejazdu w wysokości określonej w załączniku nr 2 do „Programu dofinansowania 

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań związanego ze szkoleniem  

i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją 

zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych  

i letnich” ogłoszonym przez Ministra Sportu i Turystyki w lutym 2022 r. 

Sędzia Główny w momencie wypłaty ryczałtu jest zobowiązany do złożenia bezpośredniemu 

organizatorowi 1 egzemplarza podpisanego pełnego protokołu z wynikami rozegranych 

konkurencji. 

Sędziowie i osoby wykonujące prace zlecone winny znać swój nr PESEL oraz nazwę i adres 

właściwego Urzędu Skarbowego. 

 

6. Ubezpieczenia i opieka lekarska 

Każdy zawodnik winien legitymować się aktualnym orzeczeniem lekarskim o zdolności  

do uprawiania danego sportu oraz innymi dokumentami (patrz pkt. II. Warunki uczestnictwa). 

Dodatkowo każdy uczestnik winien legitymować się nr PESEL (informacje niezbędne  

w przypadku udzielania pomocy ambulatoryjnej lub przyjęcia do szpitala). 

Zawodnicy, trenerzy i opiekunowie powinni być ubezpieczeni przez macierzyste 

stowarzyszenia sportowe polisą następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 

Na obiektach sportowych będzie obecny zespół medyczny, który będzie udzielał doraźnej 

pomocy medycznej w trakcie trwania zawodów, a także bezpośrednio przed i po zawodach. 
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7. Komunikaty dyscyplin i biuro OOM 

W poszczególnych sportach będą publikowane na bieżąco szczegółowe wyniki rozegranych 

konkurencji (będą one wywieszane w miejscu rozgrywania zawodów dostępnym  

dla zainteresowanych, publikowane na stronach internetowych bezpośrednich 

organizatorów, itp.). 

Centralne biuro OOM będzie publikować na stronie www.wrotapodlasia.pl/olimpiada wyniki 

rozegranych konkurencji oraz w możliwie jak najkrótszym czasie (po otrzymaniu wszystkich 

wyników) - komunikat końcowy sportu zawierający zweryfikowane wyniki końcowe 

poszczególnych konkurencji z naliczonymi punktami Systemu Sportu Młodzieżowego. 

Centralne biuro OOM będzie funkcjonować w siedzibie Podlaskiej Federacji Sportu przy  

ul. Sobieskiego 24 w Białymstoku. Wszelką korespondencję listowną w trakcie trwania całej 

OOM proszę przesyłać na adres biura Podlaskie Federacji Sportu w Białymstoku. 

 

8.  Regulaminowe nagrody dla zwycięzców 

Zawodnicy od 1 do 3 lub od 1 do 3-4 (gdzie są dwa 3 miejsca) otrzymają medale i dyplomy,  

a za miejsca od 4 do 8 lub 5-8 (gdzie są dwa 3 miejsca) - dyplomy. 

W łącznej klasyfikacji klubowej i wojewódzkiej każdego sportu, kluby i województwa  

za zajęcie miejsca od 1 do 3 otrzymują puchary i dyplomy, a za miejsca od 4 do 8 - dyplomy. 

Wyjątek stanowią zawody w piłce ręcznej i piłce siatkowej, gdzie startują reprezentacje 

województw i nie ma klasyfikacji klubowej - puchary i dyplomy otrzymują wyłącznie 

województwa. 

 

9. CEREMONIA OTWARCIA I ZAKOŃCZENIA 
OLIMPIADY 

Uroczysta ceremonia otwarcia XXVIII OOM odbędzie się w dniu 08.04.2022 w Białymstoku w 

Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku. W ceremonii 

wezmą udział zaproszeni przez Organizatora goście, przedstawiciele władz państwowych, 

samorządowych, a także działacze ogólnopolskich, wojewódzkich i lokalnych organizacji 

sportowych.  

Ceremonia zamknięcia XXVIII OOM odbędzie się w województwie podlaskim, dokładny termin 

i miejsce zostanie podany w późniejszym terminie. W ceremonii zamknięcia wezmą udział 

zaproszeni przez Organizatora przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, a 

także działacze ogólnopolskich, wojewódzkich i lokalnych organizacji sportowych. 

 W programie zawodów każdego ze sportów powinna zostać zaplanowana wewnętrzna 

ceremonia otwarcia olimpiady wg ceremoniału przedstawionego przez organizatora  

na stronie www.wrotapodlasia.pl/olimpiada. Na zakończenie zawodów w każdym  

http://www.wrotapodlasia.pl/olimpiada
http://www.wrotapodlasia.pl/olimpiada
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ze sportów winna być zaplanowana ceremonia dekoracji medalistów oraz wręczenia 

pucharów i dyplomów w klasyfikacji klubowej i wojewódzkiej połączona z wewnętrznym 

zamknięciem olimpiady wg ceremoniału przedstawionego przez organizatora na stronie 

www.wrotapodlasia.pl/olimpiada. 

 

10. KONTAKT 
Podlaska Federacja Sportu 

Ul. Sobieskiego 24 

15-014 Białystok 

www.wrotapodlasia.pl/olimpiada 

sportbial@poczta.onet.pl 

zgloszeniaoom22@o2.pl 

85 743 52 67 

85 743 50 38 

http://www.wrotapodlasia.pl/olimpiada
http://www.wrotapodlasia.pl/olimpiada
mailto:sportbial@poczta.onet.pl
mailto:zgloszeniaoom22@o2.pl

