
I PUCHAR  SOSNOWCA  2019 

Sosnowiec 24-26  maj 2019r. 

 

REGULAMIN  
1. ORGANIZATORZY 

 

• MUKS ZAGŁĘBIE ZSO 14 SOSNOWIEC 

• Związek Piłki Ręcznej w Polsce  

• MOSiR Sosnowiec 

• Dyrektor VII LO K.K. Baczyńskiego 

• Śląski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej 

 

2. UCZESTNICY 

• w zawodach mogą uczestniczyć reprezentacje szkół i klubów sportowych:  

• 10-12 drużyn w kategorii chłopców /rocznik 2005 i młodsi (dzieci) 

jeden zespół może liczyć maksymalnie 16 zawodników; konieczne jest posiadanie aktualnych 

badań lekarskich lub zgody rodziców na udział w zawodach. 

3. MIEJSCE ROZGRYWEK 

• Hala Widowiskowo - Sportowa przy VII LO. Im. K.K. Baczyńskiego ul. Kisielewskiego 4b 

• Hala Sportowa ul. Mieroszewskich 91 

4. SYSTEM ROZGRYWEK 

• System rozgrywek zostanie ustalony po otrzymaniu zgłoszeń. Każdy zespół rozegra co 

najmniej 6 spotkań.  

5. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 

• Zakwaterowanie i wyżywienie w  VII LO. Im. K.K. Baczyńskiego ul. Kisielewskiego 

4b 

6. NAGRODY 

• każda drużyna otrzyma pamiątkowy puchar i dyplom 

• trzy pierwsze zespoły w każdej kategorii otrzymują medale 

• nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników każdej drużyny 

• nagrody rzeczowe dla miejsc 1-3 

• UPOMINKI DLA TRENERÓW 



 

7. SPRAWY FINANSOWE 

• Wpisowe 200 zł od drużyny korzystające z noclegu ,dojeżdżające 400zł 

• Koszt wyżywienia i zakwaterowania ( dwa noclegi; posiłki od kolacji w dniu 24.05.2019r 

do obiadu w dniu 26.05.2019r )  

o Sala lekcyjna ( własny śpiwór i materac lub karimata) – 160 zł/ od osoby 

o Trenerom organizator zapewnia łóżko z pościelą.  

o Jeden trener gratis. Odpłatność od kierowcy 60 zł. 

8. TERMIN ZGŁOSZEŃ 

• Pisemną informację o zgłoszeniu do turnieju prosimy przesłać  

do dnia 10.04. 2019 na adres: grzes.sos@interia.pl  

• o zakwalifikowaniu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 

9. SPRAWY RÓŻNE 

• koszty organizacyjne pokrywa organizator, 

• zespoły przyjeżdżają na własny koszt, 

• zawodnicy powinni być ubezpieczeni na czas udziału w zawodach, 

• każdy zespół powinien posiadać co najmniej dwa komplety zgodnych z przepisami 

strojów sportowych, 

• zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie 

• organizator zapewnia wodę mineralną, 

• za szkody spowodowane przez uczestników odpowiada opiekun zespołu, 

10. KONTAKT 

Bliższe informacje: 

Mentel Grzegorz tel. 501 700 280 grzes.sos@interia.pl 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

Nazwa Klubu/Zespołu 

 

 

 

 

Telefon kontaktowy 

 

 

 

e-mail 

 

 

 

 

Nazwisko i imię I Trenera 

 

 

 

 

Nazwisko i imię II Trenera/Opiekuna 

 

 

 

 

Liczba osób do zakwaterowania 

 Zawodników - 

Opiekunów Kobiet -  

Opiekunów Mężczyzn -  

Kierowców -  

 


