
 

 

 

REGULAMIN TURNIEJU 

I. CEL 

1. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu. 

2. Poszerzenie oferty zawodów sportowych skierowanej do wszystkich dzieci i młodzieży. 

3. Wspieranie rozwoju sportu dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej 

prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia. 

4. Kształtowanie zdrowego stylu życia. 

5. Rozbudzanie zainteresowań sportowych. 

6. Kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa  

i chęci podjęcia wysiłku. 

7. Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności dzieci i młodzieży. 

8. Ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci. 

9. Stworzenie możliwości szerokiego udziału w rywalizacji sportowej uczniów z mniejszym potencjałem 

sportowych umiejętności. 

 

II. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

1. Termin: 02-04.09.2022r. 

2. 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 

3. Zakwaterowanie: 

Dom studenta Politechniki Opolskiej „Zaścianek”, ul. Mikołajczyka 6, Opole 

Dom studenta Politechniki Opolskiej „Zygzak”, ul. Mikołajczyka 10, Opole 

Dom studenta Uniwersytetu Opolskiego „Kmicic”, ul. Grunwaldzka 31, Opole 

 

III. UCZESTNICTWO 

1. W turnieju uczestniczyć mogą zespoły w kat. juniorka młodsza, junior młodszy, juniorka, junior. 

2. Wymagana jest obecność 1 osoby pełnoletniej odpowiedzialnej za zespół (trener). 

3. W turnieju planowany jest udział zespołów z całej Polski. 

4. Organizator finansuje udział maksymalnie 14 zawodniczek/zawodników, 1 trenera i 1 kierowcę.  

5. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

IV. SYSTEM I CZAS GRY 

1. System gry w każdej kategorii wiekowej: każdy z każdym. 

2. Czas gry: 2 x 18 minut. 

3. Drużyna ma prawo poprosić o 1 przerwę na żądanie w meczu. 

4. Mecze odbywać będą się zgodnie z przepisami Związku Piłki Ręcznej w Polsce. 

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem dopuszczenia do turnieju jest przedłożenie podczas weryfikacji: 

a) zgłoszenie ostateczne, 

b) wypełnione oświadczenia rodziców/opiekuna dot. stanu zdrowia uczestnika/uczestniczki, 

c) oświadczenie trenera grupy o odpowiedzialności za uczestniczek podczas trwania wydarzenia. 



 

 

 

VI. ZASADY FINANSOWANIA 

1. Fundacja Akademickiego Związku Sportowego pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania  

dla zespołów zakwalifikowanych do udziału w turnieju (maksymalnie 14 zawodniczek/zawodników, 

1 trenera i 1 kierowcę) (decyduje kolejność zgłoszeń). 

2. Organizator pokrywa koszty związane z organizacją zawodów. 

3. Uczestnicy/uczestniczki nie ponoszą opłat za udział w zawodach. 

4. Organizator nie zapewnia dojazdu na miejsce wydarzenia. 

 

VII. ODWOŁANIA I PROTESTY 

1. W trakcie wydarzenia sprawy sporne, odwołania i protesty rozpatruje koordynator turnieju  

w porozumieniu z sędziami. 

2. Od w/w decyzji obowiązuje możliwość odwołania w terminie 7 dni od zakończenia zawodów 

(decyduje data wpłynięcia do Biura Fundacji Akademickiego Związku Sportowego). 

3. Odwołujący się jest zobowiązany do dokładnego wskazania w odwołaniu punktu regulaminu, który 

został naruszony. W przypadku braku powyższego wskazania protest zostanie odrzucony. 

4. Obowiązuje opłata protestowa w wysokości 500 PLN płatna na konto organizatora. W przypadku 

pozytywnego rozpatrzenia odwołania opłata zostaje zwrócona. 

5. Od decyzji Biura Fundacji Akademickiego Związku Sportowego odwołanie nie przysługuje. 

 

VIII. UWAGI KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zapisów ujętych  

w regulaminie. 

 

Organizator wydarzenia: 

Fundacja Akademickiego Związku Sportowego  

ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa 


