Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej
Poznań, dnia 18.04.2017

Komunikat nr 1/2017
Beach Handball Tour WLKP 2017
I. Zespoły uczestniczące w rozgrywkach obowiązują: Przepisy gry w piłkę ręczna plażową,
Regulamin Rozgrywek WZPR.
II. INFORMACJE:
1. Rozgrywki Beach Handball Tour WLKP 2017 rozgrywane będą w okresie od 1. maja do
15. września 2017 roku.
2. Rozgrywki prowadzone będą systemem turniejowym (terminy turniejów zostaną ustalone przez
organizatorów zawodów w porozumieniu z zespołami uczestniczące w rozgrywkach.
3. Gospodarzami turniejów będą zespoły dysponujące bazą sportową (boiska do piłki ręcznej
plażowej, ośrodki sportu, plaże miejskie z możliwością wyznaczenia placu gry o wymiarach 27 m
x 12 m).
4. Gospodarze turniejów przekazują do WZPR informację o możliwości organizacji zawodów
podczas zgłaszania zespołu do rozgrywek.
5. Rozgrywki prowadzone będą w następujących kategoriach:
a. Dzieci Dziewczęta/Chłopcy (ur. 2004 i młodsi)
b. Młodzik/Młodziczka (ur. 2002 i młodsi)
c. Junior(ka) Młodszy/Senior(ka) (ur. 2001 i starsi)
6. Turnieje odbywać się będą w tygodniu rozgrywkowym – dzień i godzina do ustalenia.
7. Opiekę medyczną na szczeblu rozgrywek wojewódzkich może sprawować: lekarz medycyny;
ratownik medyczny; pielęgniarka dyplomowana.
8. Podczas turniejów obowiązują protokoły uproszczone do piłki ręcznej plażowej (wzór protokołu
zostanie przesłany zespołom przed rozpoczęciem cyklu).
9. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do wyznaczenia godziny rozpoczęcia turnieju zgodnie
z terminarzem oraz zawiadomienia drużyny gości oraz KGiD WZPR pocztą elektroniczną na 10 dni
przed terminem zawodów o ich miejscu, dacie i godzinie rozpoczęcia.
10. Gospodarz zawodów jest zobowiązany przesłać następnego dnia roboczego po dniu turnieju
protokółów z zawodów pocztą elektroniczną na adres protokoly@wzprpoznan.pl.
11. Zgłoszenia ZESPOŁÓW do rozgrywek przyjmowane są do końca kwietnia 2017 roku.
12. Zgłoszenia ORGANIZATORÓW do rozgrywek przyjmowane są do końca kwietnia 2017 roku.
13. Wpisowe do rozgrywek przyjmowane będzie w terminie podanym w osobnym komunikacie.
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14. Rozgrywki dla danej kategorii zostaną przeprowadzone, gdy liczba zgłoszonych zespołów
wynosiła będzie minimum 3.
15. Wysokość opłaty wpisowej dla poszczególnych kategorii:
Dzieci Dziewczęta/Chłopcy (ur. 2004 i młodsi)

50,00 zł

Młodzik/Młodziczka (ur. 2002 i młodsi)

100,00 zł

Junior(ka) Młodszy/Senior(ka) (ur. 2001 i starsi) 150,00 zł

16. Organizator zawodów pokrywa koszt opieki medycznej oraz obsługi sędziowskiej.
17. Dojazd na zawody na koszt własny uczestniczących zespołów.
18. W ramach opłaty wpisowej Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej zorganizuje BEZPŁATNE szkolenie
z zakresu piłki ręcznej plażowej dla trenerów i opiekunów drużyn oraz zapewnia BEZPŁATNE
wsparcie merytoryczne przy realizacji turniejów Beach Handball Tour WLKP 2017 (koordynator
projektu – Karolina Peda, kontakt: karolina.peda@gmail.com, 692 347 140)
19. Opiekunem zespołu może być trener lub nauczyciel wychowania fizycznego.
20. W Beach Handball Tour WLKP 2017 mogą uczestniczyć zespoły szkolne oraz kluby sportowe.
21. Zwycięzcy cyklu Beach Handball Tour WLKP 2017 otrzymują Puchary i nagrody ufundowane przez
WZPR Poznań.
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