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KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY  nr  1 
OGÓLNOPOLSKIEGO  TURNIEJU 

  PIŁKI  R ĘCZNEJ CHŁOPCÓW  SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
ŁÓDŹ 21 - 24  CZERWCA  2012 r. 

 
I.  ORGANIZATORZY 

• Łódzki Szkolny Związek Sportowy  w  Łodzi 
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi 
• Chojeński Klub Sportowy w Łodzi 

 
II.   CEL  TURNIEJU 

• popularyzacja piłki ręcznej wśród młodzieży szkolnej 
• integracja młodzieży szkolnej 
• wyłonienie najlepszych Szkół Ponadgimnazjalnych  w  Polsce 

 
III.      TERMIN 

• 21 - 24.06.2012r. 
 
IV.    MIEJSCE   ZAWODÓW  

• Hala Sportowa Chojeńskiego Klubu Sportowego w Łodzi ul. Kosynierów Gdyńskich nr 18 
 
V.   ZAKWATEROWANIE  i  WY ŻYWIENIE 

• Obiekt hotelowy ul. Łęczycka 70 
• Chojeński Klub Sportowy ul. Kosynierów Gd.18 

 
VI.      UCZESTNICTWO 

• prawo startu w turnieju posiadają szkoły, które zwyciężyły w Licealiadzie w danym     
województwie 

• zespół składa się z  14  zawodników   
• rocznik  1992  i  młodsi 
• zgłoszenie na zawody musi być podpisane przez Dyrektora Szkoły 

 
VII.      ZGŁOSZENIA      

• Zgłoszenia do turnieju przesyłają szkoły w nieprzekraczalnym terminie  do dnia  
05.05.2012r. (faksem lub e-mailem).   

• Prosimy o  telefon  w  przypadku odpowiedzi negatywnej z danego województwa, zaś 
w przypadku nie ukończenia finałów w danym województwie, prosimy właściwy 
WSZS o informację, czy Wasz zespół weźmie udział w tych zawodach   (Bardzo 
Ważne !!!). 

• Zgłoszenia do turnieju należy przesłać pod numer   fax:  42 640 97 98 lub e-mail: 
sp109biblioteka@interia.pl  

• Telefon do organizatora:  Piotr Kacprzak 508 351 565 
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Wzór zgłoszenia:   
 
Szkoła Ponadgimnazjalna   ………………………..  województwo  …………………. 
 
Ekipa liczyć będzie   ………   uczestników,  w  tym:   

• …………   zawodników 
• …………  trener/opiekun  
•   ………  pozostałych osób. 

  
VIII.    FINANSOWANIE 

• koszty organizacji turnieju pokrywają organizatorzy 
• zakwaterowanie i wyżywienie jest pełnopłatne przez szkoły lub dane Wojewódzkie SZS. 
• odpłatność od jednego uczestnika za zakwaterowanie i wyżywienie wynosić będzie 

65 zł/osobodzień. Płatne gotówką  przed zawodami.  Wpisowe od każdej drużyny 
wynosi  100 zł,  płatne gotówką na miejscu u organizatora przed odprawą techniczną. 

 
IX.    PROGRAM  TURNIEJU  

• przyjazd ekip  w  dniu  21.06.2012r. (czwartek)     
• 21.06.2012r.  godzina   12.45  odprawa techniczna, hala sportowa CWKS 
• 21.06.2012r.  godzina   14.00  rozpoczęcie gier  
• program na dni następne podany zostanie na odprawie technicznej 

 
X.   NAGRODY 

• zespoły za  wszystkie miejsca otrzymają puchary  i dyplomy 
• za  miejsca  I – III  medale  
• nagrody indywidualne dla wyróżniających się zawodników w turnieju 

 
XI.    WERYFIKACJA 

• Weryfikacja uczestników będzie prowadzona przy przyjeździe ekip do weryfikacji należy 
przedłożyć: 
� listę zgłoszeniową podpisaną przez Dyrektora Szkoły,  
� ważną legitymację szkolną  
� badania lekarskie . 

 
X.   SPRAWY  ORGANIZACYJNE 

• system rozgrywek zostanie ustalony po otrzymaniu zgłoszeń drużyn i przedstawiony 
na odprawie technicznej.  

• w przypadku braku zgłoszeń z poszczególnych województw, organizatorom 
przysługuje prawo dokooptowania dodatkowych zespołów 

• każda drużyna posiada własne piłki treningowe 
• drużyny ubezpieczają się indywidualnie 
• za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki organizatorzy nie ponoszą 

odpowiedzialności 
 
XI.    PRZEPISY  GRY 

• zgodnie z przepisami Związku Piłki Ręcznej w Polsce      
                                                                                                                             

Organizatorzy              


