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Zielona Góra, 18.07.2019r. 

 

Komunikat nr 1  

Mini EURO 2019: Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej z okazji 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 

 

 

 

 

 

 

 

1. Organizator: Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 

 

2. Cele: 

• Promowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem 

popularyzacji piłki ręcznej. 

• Integracja młodzieży poprzez sport. 

• Przeciwdziałanie patologiom społecznym zagrażającym środowisku młodzieży. 

• Promowanie idei integracji europejskiej. 

• Rozwój świadomości obywatelskiej – aktywność i zaangażowanie dzieci i młodzieży w obchody 15-lecia 

Polski w Unii Europejskiej poprzez sport. 

 

3. Miejsce:  

• Hala Sportowa Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Profesora Szafrana 6 (junior) 

• Hala Sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, ul. Wazów 76 (junior mł.) 

• Hala Sportowa VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Cyryla i Metodego 9 (młodzik) 

 

4. Czas: 

• Niedziela, 1 września 2019r. 

a) junior: 09:30-18:15 

b) junior młodszy: 09:45-17:45 

c) młodzik: 09:45-17:45 

• Harmonogram rozgrywek zostanie przesłany w komunikacie nr 2, do dnia 09.08.2019r. 

 

5. Zgłoszenia: 

• Zgłoszenia zespołów przyjmujemy na adres e-mail: biuro@azs.zgora.pl do dnia 05.08.2019r. Zgłoszenie 

powinno zawierać: kategorie wiekowe, nazwę zespołu/-ów, numer kontaktowy. 

• O zakwalifikowaniu się do turnieju decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.  

• Zakwalifikowane zespoły otrzymają mailowe potwierdzenie uczestnictwa, otrzymując komunikat 2.  
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6. Uczestnicy (chłopcy): 

• Junior: 2001/2002 

• Junior Młodszy: 2003/2004 

• Młodzik: 2005/2006 

 

7. System i przepisy gry: 

a) System rozgrywek uzależniony będzie od liczby startujących drużyn. Planuje się udział min. 6 zespołów w 

każdej kategorii wiekowej.  

b) Czas gry:  

• Junior: 2x20 minut (3 mecze) 

• Junior młodszy: 2x15 minut (3-4 mecze) 

• Młodzik: 2x12 minut (3-4 mecze) 

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

d) Za wygrane spotkanie w regulaminowym czasie gry drużyna otrzymuje 3 punkty, za zwycięstwo po 

rzutach karnych 2 punkty, za przegraną po rzutach karnych 1 punkt, za przegraną w regulaminowym 

czasie gry 0 punktów. 

e) O kolejności w tabeli decydują kolejno: większa liczba zdobytych punktów, wynik meczu między 

zainteresowanymi, lepsza różnica bramek, większa liczba zdobytych bramek. 

f) W przypadku remisu zwycięzcą rozstrzygają rzuty karne x 3, a następnie do pierwszego rozstrzygnięcia. 

g) W sprawach nieokreślonych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ZPRP. 

 

8. Nagrody: 

• Organizator zapewnia medale pamiątkowe i puchary za miejsca 1–3 w każdej kategorii wiekowej. 

Drużyny z miejsc pozostałych otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

9. Postanowienia końcowe: 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu i miejsca imprezy. 

• Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wydłużenia terminu zgłoszeń. 

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora turnieju. 

• Organizator zapewnia: obsadę sędziowską, opiekę medyczną, wodę, medale, dyplomy. 

• Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych 

zrealizowanych podczas Turnieju w celach informacyjnych i promocyjnych. 

• Każdy uczestnik turnieju obowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej. 

• Uroczyste zakończenie turnieju dla wszystkich kategorii wiekowych nastąpi w hali UZ, ul. Profesora 

Szafrana 6 o godz. 18:15 (obecność wszystkich zespołów obowiązkowa). 

• Istnieje możliwość skorzystania z obiadów dwudaniowych w cenie 15,00 złotych/osoba. Sposób 

zamówienia obiadów będzie ujęty w komunikacie nr 2. 

• Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 786136551 (Dawid Piechowiak). 

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. 


