
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

1. Organizator: Fundacja Akademickiego Związku Sportowego 
00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1A 

2. Współorganizator i 
partner: 

AZS Politechniki Opolskiej 
KPR Gwardia Opole 

2. Termin zawodów: 02-04.09.2022 r. 

3. Kategorie wiekowe: Juniorka młodsza / junior młodszy (2006/2007) – 12 zespołów 
Juniorka / junior (2004/2005) – 12 zespołów 

4. System i czas gry: Każdy z każdym (w każdej kategorii wiekowej); 2 x 18 minut; 1 czas na zespół 

5. Zakwaterowanie  
i wyżywienie: 
 

Dom studenta Politechniki Opolskiej „Zaścianek” i „Zygzak”, ul. Mikołajczyka / 
Dom studenta Uniwersytetu Opolskiego „Kmicic”, ul. Grunwaldzka 31, Opole 
 

Wyżywienie pełne od kolacji w pierwszym dniu do obiadu w trzecim dniu. 

6. Miejsce zawodów: Hala sportowa Stegu Arena, ul. Oleska 70, Opole / Hala sportowa Toyota Park, 
ul. Oleska 70, Opole / Hala sportowa Politechniki Opolskiej, ul. Prószkowska 76, 
Opole / Hala sportowa Gwardii im. Jerzego Klempela, ul. Kowalska 2, Opole 

7. Uczestnictwo: Prawo wzięcia udziału w turnieju ma 12 zespołów zgłoszonych w kategoriach 
juniorka / junior i 12 zespołów w kategoriach juniorka młodsza / junior młodszy. 
Zespół (zawodnicy + trener + kierowca) składa się maksymalnie z 16 osób.  

8. Wymagane 
dokumenty: 

W pierwszym dniu trener winien przedstawić organizatorowi komplet 
dokumentów (zgodnie z zapisami regulaminu): 

a) zgłoszenie ostateczne, 
b) wypełnione oświadczenia rodziców/opiekuna dot. stanu zdrowia 

uczestnika, 
c) oświadczenie trenera grupy o odpowiedzialności za uczestników 

podczas trwania wydarzenia. 

9. Zasady 
finansowania: 

Fundacja AZS pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem  
zakwalifikowanych zespołów oraz pokrywa koszty związane z organizacją 
zawodów. 

10. Zgłoszenia Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem elektronicznego formularza: 
https://forms.gle/xYFLCYrX3R4XjVkB7 do 16.08.2022 r. do godziny 12:00. 

10. Osoby kontaktowe: Dawid Piechowiak – koordynator turnieju,  
e-mail: dawid.piechowiak@azs.pl, tel. 786 136 551 

12. Inne: a) Zawody przeprowadzone są zgodnie z regulaminem oraz w oparciu o 
przepisy Związku Piłki Ręcznej w Polsce.  

b) Obowiązkowy jest udział przedstawiciela drużyny na weryfikacji 
(14:00-18:00) i odprawie technicznej (18:30).  

c) Wszystkie zespoły zobowiązane są uczestniczyć w uroczystym 
zakończeniu turnieju, które odbędzie się w niedzielę (14:00-14:30). 

d) Doba hotelowa rozpoczyna się w piątek o godzinie 15:00. Zespoły 
winny zakwaterować się do godziny 17:30.  

 
Ze sportowym pozdrowieniem, 

 

 

Dariusz Piekut 

Członek Zarządu 

Fundacji Akademickiego Związku Sportowego 
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