ZAPROSZENIE
na
TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ
MAZOVIA 2013
Termin – 8.03.2014 r.

Miejsce – Hala Sportowa, Zespół Szkół w Michałowicach, ul. Szkolna 15
Zgłoszenia prosimy składać telefonicznie lub elektronicznie do dnia

5 .03.2014 r.

Zgłoszenia drużyn oraz szczegółowe informacje:

Agnieszka Buczyńska tel 22 350 91 43, mail
a.buczunska@michalowice.pl - Inspektor ds. sportu i rekreacji Urząd
Gminy Michałowice
Łukasz Zieliński tel 660498551, mail
zielinskilukasz@poczta.onet.pl – koordynator turnieju

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

PROGRAM TURNIEJU

8:45 - 9:00

- Przyjazd zespołów

9:00 - 9:15

- Odprawa techniczna z opiekunami, losowanie grup

9:15 - 9:30

- Wprowadzenie drużyn, oficjalne rozpoczęcie turnieju

9:30 - 13:25

- Gry eliminacyjne

13:35 –14:10 - Gry o miejsca /3/5/
14:15- 14:30 - Mecz finałowy
14:45

- Uroczyste zakończenie turnieju

REGULAMIN TURNIEJU
CEL TURNIEJU
- popularyzacja gry w piłkę ręczną wśród dzieci i młodzieży, jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego.
Współpraca i umocnienie więzi między gminami.
BOISKO
- mecze zostaną rozegrane na hali o wymiarach 42m na 17,5m, bramki o wymiarach 3m na 2m.
ZAWODNICY
- uprawnionymi zawodnikami do gry są chłopcy - gimnazjaliści; max. ilość zawodników w zespole – 12;
zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną, sprzęt sportowy na halę (jednolity strój z numerami, obuwie
sportowe).
CZAS GRY
- czas gry wynosi 2x7 minut + 1min przerwy, w przypadku nie dotarcia którejś z ekip może ulec zmianie
SYSTEM ROZGRYWEK
- w turnieju bierze udział 8 zespołów: Brwinów, Leszno, Michałowice I, Michałowice II, Milanówek, Nadarzyn,
Podkowa Leśna i Błonie. Drużyny zostaną podzielone na dwie grupy A i B. W grupach drużyny grają systemem
„każdy z każdym”. Po fazie grupowej, drużyny będą grać według klucza:
7, 8 miejsca zajmuje czwarta drużyna z gr. A, B
o 5 miejsce gra trzecia drużyna gr. A z trzecią drużyną gr. B,
o 3 miejsce gra druga drużyna gr. A z drugą drużyną gr. B,
o 1 miejsce gra pierwsza drużyna gr. A z pierwszą drużyną gr. B.
SĘDZIA I PRZEPISY GRY
- mecze prowadzone będą przez sędziów z Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej zgodnie z
przepisami ZPRP

ZASADY PUNKTACJI
- drużyna za zwycięstwo otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.
- o kolejności w grupach decydują:
ilość zdobytych punktów,
wynik bezpośredniego meczu,
różnica bramek,
ilość zdobytych bramek

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- do zmian niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za skutki wypadków w czasie gry,
- wszelkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator

TERMINARZ GIER
GRUPA A

GRUPA B

1. ...........................................

5. ........................................

2. ...........................................

6. ........................................

3. ...........................................

7. ........................................

4. ............................................

8. ........................................

1. 9:30 – 9:45

1-2

1. 9:50 – 10:05

5-6

2. 10:10 – 10:25

3-4

2. 10:30 – 10:45

7-8

3. 10:50 – 11:05

1-3

3. 11:10 – 11:25

5-7

4. 11:30 – 11:45

2-4

4. 11:50 – 12:05

6-8

5. 12:10 – 12:25

1-4

5. 12:30– 12:45

5-8

6. 12:50– 13:05

2-3

6. 13:10 – 13:25

6-7

V – VI

13:35 – 13:50 ..........................................................

III – IV

13:55 – 14:10 ..........................................................

I – II

14:15 – 14:30 ..........................................................

