
Regulamin 

IV Turnieju Piłki Ręcznej Kibiców im. Tomka Kaszanka 
 

1. Turniej jest organizowany przez Płockie Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej. 

2. Udział w turnieju jest dobrowolny. 

3. Każda osoba biorąca udział w Turnieju akceptuje jego regulamin. 

4. Najważniejsza w Turnieju jest DOBRA ZABAWA, a nie wyniki sportowe. 

5. Wszyscy biorący udział w imprezie muszą przestrzegać regulaminu hali. 

6. W imprezie udział mogą wziąć zawodnicy i zawodniczki nie zrzeszeni w żadnym klubie czy 

drużynie występującej w regularnych rozgrywkach. Niedozwolony jest udział byłych 

zawodników, których kariera obejmowała występy w ekstraklasie, I i II lidze.                        

W przypadku pozostałych okres karencji wynosi rok. W przypadku ujawnienia i 

potwierdzenia przez organizatora faktu obecności w składzie nieuprawnionego zawodnika 

nastąpi dyskwalifikacja zespołu. 

7. Zgłoszone zespoły składają się z 9-10 zawodników. 

8. Każdy zespół posiada jednolite koszulki z numerami, bądź w chwili zapisu zgłasza chęć 

skorzystania ze znaczników przygotowanych przez organizatorów turnieju, 

ponumerowanych od 1 do 10. Brak powyższych spowoduje dyskwalifikację zespołu. 

9. W turnieju udział weźmie 8 zespołów, podzielonych na dwie grupy po cztery zespoły. 

a) gra będzie się toczyć systemem:  



- 2x10 minut w rozgrywkach grupowych oraz w meczu o III miejsce, 2x15 minut w 

spotkaniach półfinałowych i finale. 

b) Za zwycięstwo przyznaje się dwa punkty, za remis jeden punkt, za porażkę zero. 

c) W zawodach obowiązywać będą przepisy gry i regulaminy rozgrywek w piłkę ręczną 

zatwierdzone przez ZPRP, 

d) Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do półfinałów, w których zagrają wg 

następującego klucza: 

    - A1-B2, B1-A2, 

e) zwycięscy półfinałów zagrają w finale, przegrani w spotkaniu o 3 miejsce, 

f) o miejscach 5-8 zadecyduje lepszy bilans bramkowy, 

g) w meczach w których należy wyłonić zwycięzcę, przy wyniku remisowym w 

regulaminowym czasie będą wykonywane rzuty karne, 

10. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach grają na własną odpowiedzialność i nie mogą 

rościć prawa do odszkodowania od organizatorów za wszelkiego rodzaju urazy, wypadki i 

uszkodzenia. 

  11. W sprawach nie ujętych w regulaminie wiążące są decyzje organizatorów. 

  

Komitet Organizacyjny Turnieju, Płock 22.07.2013. 


