Zielona Góra, 21.07.2020r.

Komunikat nr 1
Mini EURO 2020: Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej dla dzieci i młodzieży

1. Organizator: Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego
2. Cele:
• Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji piłki ręcznej.
• Integracja dzieci i młodzieży poprzez sport.
• Zwalczanie patologii społecznych zagrażających środowisku dzieci i młodzieży.
• Promowanie idei ekologii wśród dzieci i młodzieży.
• Rozwój świadomości obywatelskiej
3. Miejsce: Boiska na otwartej przestrzeni w Mieście Zielona Góra
4. Termin i czas: Niedziela, 30.08.2020r.
• Młodzik 2006/2007 – 9:45-18:00
• Chłopcy 2008/2009 – 10:20-17:40
5. Zgłoszenia:
• Na zgłoszenia czekamy do 10 sierpnia 2020r. pod adresem e-mail: zielonagora@azs.pl. Zgłoszenie
powinno zawierać: kategorie wiekowe, nazwę(-y) drużyny, numer kontaktowy.
• O kwalifikacji do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
• Zakwalifikowane zespoły otrzymają e-mail z potwierdzeniem udziału, zawarty w komunikacie 2.
6. System i przepisy gry:
• Młodzik: 2x15 minut (3-4 mecze) – mecze w grupach, półfinały, mecze o miejsca
• Chłopcy: 2x12 minut (3-4 mecze) - mecze w grupach, półfinały, mecze o miejsca
a) Drużyna ma prawo wziąć jeden 1-minutowy czas w meczu.
b) 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.
c) O kolejności w tabeli decydują kolejno: większa liczba zdobytych punktów, wynik meczu między
zainteresowanymi, lepsza różnica bramek, większa liczba zdobytych bramek.
d) W przypadku remisu zwycięzcę rozstrzygają rzuty karne x 3, a następnie do pierwszego rozstrzygnięcia.
e) W sprawach nieokreślonych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ZPRP.

7. Postanowienia końcowe:
• Udział w turnieju jest bezpłatny.
• Organizator zapewnia: obsadę sędziowską, opiekę medyczną, wodę oraz puchary, nagrody i dyplomy
dla najlepszych zespołów (miejsca 1-3).
• Istnieje możliwość skorzystania z obiadów dwudaniowych w cenie 15,00 złotych/osoba w bliskim
sąsiedztwie boisk sportowych. Zainteresowanych prosimy o zamówienia na maila: zielonagora@azs.pl
do dnia 10.08.2020r., podając liczbę osób oraz dane do faktury.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora turnieju.
• 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 o godz. 18:00 (obecność
wszystkich zespołów obowiązkowa).
• W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych turniej odbędzie się w pełnowymiarowych
halach sportowych w Mieście Zielona Góra.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Marek Lemański
Dyrektor Klubu

