
 

 

 

 

 

REGULAMIN  TURNIEJU  PIŁKI RĘCZNEJ  DZIEWCZĄT 

MICHOWIANKA HANDBALL CUP MICHÓW 2018 

  

I. Organizator 

1. Organizatorem Turnieju jest  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie, ul Szkolna II 2B,                     

21-140 Michów przy współudziale Uczniowskiego Klubu Sportowego „Michowiak”.                                                                                                                                                                                

2.  Turniej został objęty Honorowym Patronatem  Starosty Lubartowskiego  

II. Cel 

1. Promowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem 

popularyzacji piłki ręcznej.                                                                                                                                               

2. Integracja  młodzieży poprzez sport.                                                                                                                         

3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym zagrażającym środowisku młodzieży.   

III.  Miejsce, czas 

1. Turniej odbędzie się na hali sportowej ZSO w Michowie przy ul. Szkolnej II 2B w dniu                                        

21 kwietnia 2018 w godz. 9.30 - 14.00                                                                                                                                                             

2. Harmonogram rozgrywek zostanie umieszczony na stronie www.zsomichow.pl  w dniu 20 kwietnia 

2018r.  do godziny 12.00.                                                                                                                                                                     

3. Zespoły zgłaszają swoją obecność w biurze zawodów – najpóźniej na 30 min przed pierwszym 

rozgrywanym meczem zgodnie z terminarzem rozgrywek.   

IV. Zgłoszenia 

1. Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony internetowej  www.zsomichow.pl .                                                                  

2. Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową (zał. nr  1)  należy   dostarczyć do organizatora pocztą 

tradycyjną  na adres szkoły lub pocztą elektroniczną w formie skanu na: m.morawski@onet.pl   najpóźniej  

do   16 kwietnia 2018 r.                                                                                                                                                               

3. Opiekun drużyny powinien posiadać zgody rodziców na udział zawodniczek w turnieju (zał. nr 2).                                                                                                                                                           

4. Każda szkoła może zgłosić  1 lub maksymalnie 2 drużyny liczące po 10 zawodniczek.                                                                  

4. O zakwalifikowaniu się do turnieju  decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.   

V. Uczestnicy 

1. Prawo startu w turnieju ma młodzież szkolna  z roczników: 2002-2004 (obecne klasy VII sp oraz klasy II i 

III gim) ucząca się w szkołach dziennych bez względu na przynależność klubową.                                                                                                                       

5. W grze uczestniczą drużyny w składzie 7-osobowym (6 osób w polu + bramkarz), zespoły liczą 
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maksymalnie po 10 osób.                                                                                                                                                               

6. Drużyny posiadają opiekuna, który pisemnie zgłasza listę zawodniczek.                                                                    

7. Na żądanie organizatora zawodów opiekun drużyn ma przedstawić ważne legitymacje szkolne 

zawodniczek.                                                                                                                                                                                     

9. Zachowania niesportowe, a w szczególności przejawy agresji wobec innych uczestników turnieju, w tym 

sędziów i organizatorów, mogą stanowić powód ukarania drużyny walkowerem lub wykluczeniem z 

zawodów.                                                                                                                                                                                     

10. W sprawach nieokreślonych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ZPRP.   

VI. Przepisy gry 

1. System rozgrywek uzależniony będzie  od liczby startujących drużyn.                                                                 

2. Czas gry  2x10 min lub 2x8 min                                                                                                                                             

3. Drużyna ma prawo wziąć jeden 1-minutowy czas w meczu.                                                                                         

4. Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt, za przegrane 0 punktów.                               

5. O kolejności w tabeli decydują kolejno: większa liczba zdobytych punktów, wynik meczu między 

zainteresowanymi, lepsza różnica bramek, większa liczba zdobytych bramek, losowanie.                                              

6. W meczach, które muszą wyłonić zwycięzcę, w przypadku remisu, rozstrzygają rzuty karne x 3, a 

następnie do pierwszego rozstrzygnięcia.  

VII. Nagrody 

1. Organizator zapewnia nagrody i medale pamiątkowe za miejsca  1 – 3. Drużyny z miejsc pozostałych 

otrzymają   pamiątkowe dyplomy.                                                                                                                                 

2. Organizator przyzna tytuł oraz pamiątkową statuetkę dla „Króla Strzelców”, „Najlepszego Bramkarza”  

oraz „Odkrycia Turnieju” w poszczególnych kategoriach.                                                                                                              

3. Każda zawodniczka oraz opiekun otrzymają pamiątkowe koszulki ufundowane przez sponsorów. 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy.                                                                   

2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wydłużenia terminu zgłoszeń.                                                              

3. Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu turnieju.                                   

4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane przez organizatorów tylko na potrzeby organizacji 

turnieju  i nie zostaną ujawnione osobom trzecim.                                                                                                               

5. W wyjątkowych sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju.                                                                                                                                                                                                    

6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora turnieju.                                                                     

7. Organizator nie pokrywa zwrotu kosztów podróży.                                                                                                 

8. Zespoły mają zagwarantowane napoje oraz barek w trakcie .                                                                              

9. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.                                                              

10.  Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.                             

11.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za posiadane mienie pozostawione podczas rozgrywek w 

szatni.                                                                                                                                                                                                  

12.  Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych 

zrealizowanych podczas Turnieju w celach informacyjnych i promocyjnych.                                                                                                                                                                          

13. Każdy uczestnik turnieju obowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej,                                           

14. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 507-563-643 (Mariusz Morawski) lub 

poprzez kontakt mailowy:  m.morawski@onet.pl  lub w sekretariacie szkoły: 81/856-60-39 
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