
LICEALIADA 2015 

FINAŁ OGÓLNOPOLSKI W PIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW 

1. Organizatorzy: 

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu 

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu 

- Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy 

2. Współorganizatorzy: 

- Szkolny Związek Sportowy„Wielkopolska” 

- Starostwo Powiatowe w Wągrowcu 

- Urząd Miasta Wągrowiec 

3. Termin zawodów – 12-14.06.2015r 

.4. Miejsce organizacji zawodów: 

 - hala sportowa Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu, ul. Kościuszki 59 

 - hala sportowa Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, ul. Walki Młodych 35 

5. Zakwaterowanie uczestników: 

 - OSiR Wągrowiec, ul. Kościuszki 59, www.osir.wagrowiec.eu               

 - Bursa szkolna Wągrowiec, ul. Kcyńska 48, www.bursawagrowiec.pl   

6. Wyżywienie uczestników – OSiR Wągrowiec  

7. Odległości miejsca organizacji zawodów od miejsc zakwaterowania: 

 - OSIR Wągrowiec – 50m 

 - Bursa szkolna – 1000m 

8. Opłaty  

- koszt wyżywienia 30,00/dzień (śniadanie obiad, kolacja) 

- koszt zakwaterowania 35,00/doba 

 - wpisowe 150,00 

Powyższe kwoty zawierają stosowny podatek VAT. 

9. Organizatorzy zapewnią: 

1.obsługę techniczno-sędziowska,                

2.opiekę medyczną,                  

3.puchary dla wszystkich zespołów,                

4.medale dla 3 zespołów,                             

5.nagrody dla najlepszych zawodników. 

10. System gry – zawody zostaną rozegrane zgodnie z wytycznymi SZS ZG w Warszawie    

i system gier będzie dostosowany do ilości zgłoszonych zespołów. Zawody odbędą się w 

ciągu 3 dni (w przypadku mniejszej ilości zgłoszonych zespołów 2 dni) i we wszystkich 

etapach obowiązują przepisy i wytyczne ZPRP dla kategorii wiekowej-junior. 

11. Wymagane dokumenty. 



Do zawodów dopuszczeni są zawodnicy posiadający grupę dyspanseryjną A lub B               

i uczestniczący w zajęciach w-f (potwierdzenie przez rodziców). 

Zgoda rodziców lub aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza specjalistę 

medycyny sądowej, uprawnionego do orzekania w sporcie młodzieżowym. 

Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później 

niż 1 października roku szkolnego 2014/2015. Wymagana jest ważna legitymacja szkolna, 

natomiast do legitymacji wyrobionej w 2015r. wymagane jest zaświadczenie, że dana 

osoba jest uczniem tej szkoły. 

Lista zgłoszenia potwierdzona musi być przez dyrektora szkoły. 

12. Uwagi organizatora. 

Zawodnicy, którzy nie spełniają w/w wymagań nie zostaną dopuszczeni do zawodów. 

Dodatkowe informację można uzyskać w OSiR pod nr tel.672622481 lub 

osir@wagrowiec.eu 

13. Zgłoszenia. 

Zgłoszenia do zawodów należy przesyłać na adres: e-mail: osir@wagrowiec.eu do dnia 30 

kwietnia 2015r. 


