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Wg Rozdzielnika
KOMUNIKAT NR 1/2017/UKS
Realizując podjęta przed laty inicjatywę organizacji turnieju piłki ręcznej dziewcząt i
chłopców dla Uczniowskich Klubów Sportowych województwa Małopolskiego
w roku 2017 organizujemy już dwunasty cykl tego rodzaju imprezy pn. .
„XI Turniej Mistrzostwa Województwa Uczniowskich Klubów Sportowych „
Cykl turniejów jest organizowany dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego,
jest obligatoryjny dla zespołów UKS zarejestrowanych w MZPR :
I Turniej 13/14.05.2017 Jabłonka
II Turniej 17/18.06.2017 Olkusz
Finał 23.09.2017 Bobowa
Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo decyzji przyjęcia do turnieju zespołów .
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO- MERYTORYCZNE , EDYCJA –I

Patronat Urząd Gminy Jabłonka
1. Termin i miejsce: 13/14.05.2017 Jabłonka
2. Organizator : z ramienia MZPR – Włodzimierz Łabno
3. Turniej jednodniowy
13.05.2017r. (sobota - chłopcy ),
14.05.2017r. (niedziela – dziewczęta),
4. Skład zespołów – maksymalnie do 12 osób + opiekun,
5. Uczestniczą zespoły z rocznika : dziewczęta 2005 i młodsze , chłopcy 2005 i młodsi
6. Zespoły uczestniczące obowiązują stroje sportowe zgodnie z postanowieniami ZPRP
( numery) ,
7. Dopuszcza się zgłoszenie więcej niż jednego zespołu z jednego UKS –u,
8. O przyjęciu do turnieju decyduje termin zgłoszenia i decyzja Zarządu MZPR .
Organizator dla przyjętych do turnieju zespołów zabezpiecza:
- częściowy zwrot kosztów podróży w wysokości , która zostanie podana w komunikacie
nr 2 w zależności od ilości zgłoszonych zespołów ,
- jeden posiłek w czasie turnieju ( maksymalnie 13 posiłków na zespół w tym trener) ,
wodę na zawodach , nagrody dla zawodników i zespołów .
9. Ze względu na system rozliczania dotacji w Urzędzie Marszałkowskim należy
rachunki za transport w całości wystawiać na MZPR Kraków, który dokona
przelania środków finansowych pod warunkiem dopłaty do MZPR kwoty, którą
prócz dotacji ponosi klub. Szczegóły podamy w komunikacie nr 2/2017/UKS.
W załączeniu przesyłamy druk zgłoszenia , prosząc o dokładne uzupełnienie i przesłanie na
adres MZPR w nieprzekraczalnym terminie do 17.04.2017 r. (Zgłaszać można od razu na dwie
edycje, finał wg. wyników) . Organizator turnieju po otrzymaniu zgłoszeń i zakwalifikowaniu
prześle komunikat organizacyjny zawierający wszelkie potrzebne dane .
Telefony kontaktowe Włodzimierz Łabno 607 –229-720 e mail :wlabno@mailzetosa.com.pl
Zbigniew Gorączko – 605-599-578, MZPR tel. 887 666 778 /fax 012 643-78-30 , e-mail
biuro@mzpr.pl ,.

Mając na uwadze dalszą popularyzację piłki ręcznej wśród UKS i zainteresowanie po
poprzednich turniejach liczymy na udział , pozostając ze sportowym pozdrowieniem .

RAMOWY REGULAMIN TURNIEJU

1. WSTĘP.
Turniej organizowany jest jako „XI Turniej Mistrzostwa Województwa Uczniowskich
Klubów Sportowych „ w dwóch edycjach oraz finał .
Obowiązują przepisy i postanowienia ZPRP .
2. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE .
2.1. Uczestniczą zespoły 7-osobowe.
2.2. Boisko 40 x 20m.
2.3. Czas gry podany zostanie w komunikacie nr 2.
2.4. Uczestniczą zespoły z rocznika 2005 dziewczęta i chłopcy .
2.5. Obowiązuje system gry „ każdy swego” .
2.6. Zespoły posiadają własna piłkę oraz stroje z wymogami ZPRP.
3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE .
3.1. Opiekunowie zespołów biorą pełną odpowiedzialność zespół.
3.2. W przypadku zaistnienia ewentualnych zniszczeń lub inny incydentów dyscyplinarnych ,
koszty pokrywają osoby odpowiedzialne za zespół.
3.3. Zawodnicy muszą posiadać aktualna kartę zdrowia .
Wszelkie inne zagadnienia nieobjęte regulaminem pozostają w gestii sędziego głównego
turnieju , zgodnie z przepisami i postanowieniami ZPRP

„ Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”
Zał. Zgłoszenie
K/o- MZPR
Zbigniew Gorączko
Prezes MZPR Kraków

