KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
FINAŁU KRAJOWEGO LICEALIADY W PIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW
- PRZEMYŚL 2022
1. Organizatorzy:
• Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie,
• Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu
2. Partnerzy:
• Zarząd Krajowy Szkolnego Związku Sportowego
3. Termin:
• 21.06.– 23.06.2022r.
4. Miejsce:
• hala sportowa POSiR Przemyśl, u. Mickiewicza
5. Uczestnictwo:
• W zawodach biorą udział zespoły – reprezentacje jednej szkoły. Zespół liczy 16
zawodników urodzonych w 2002 roku i młodsi plus 2-4 osoby towarzyszące (trener
+ kierownik i/lub kierowca).
6. Zgłoszenia:
• Zgłoszenie zespołu do zawodów należy zrobić poprzez System Rejestracji Szkół
(www.srs.szs.pl) do dnia 6.06.2022r. i później w dniu przyjazdu na zawody
dostarczyć opieczętowane i potwierdzone podpisem przez Dyrekcję Szkoły i
opiekuna zespołu.
7. Weryfikacja:
• Obowiązują dokumenty: zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 6 oraz ważna
legitymacja szkolna. Kwestię badań lekarskich określają: Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z
zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2013 poz. 1248 z dnia 28
października 2013r). Dokładny komunikat w sprawie wymaganych badań lekarskich
dopuszczający młodzież szkolną do zawodów znajduje się na stronie internetowej
Zarządu Krajowego Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie (www.szs.pl).
8. Pobyt ekip:
• Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania i wyżywienia. Każda ekipa organizuje
sobie pobyt i pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie.
Organizatorzy służą pomocą w organizacji pobytu.
9. Nagrody:
• Każdy zespół otrzyma puchar i dyplom
• 3 najlepsze zespoły otrzymują medale.
• Nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników (król strzelców, najlepszy
bramkarz, MVP turnieju).
10. Przepisy gry:
• Czas gry zostanie ustalony na podstawie ilości zgłoszeń.
• pozostałe – przepisy wg ZPRP.
• Obowiązują jednolite stroje sportowe z numerami na koszulkach.
11. System gier:
• Zostanie ustalony na podstawie ilości zgłoszeń.

12. Sprawy różne:
• W przypadku zgłoszenia małej liczby drużyn turniej może zostać skrócony.
• Kontakt do organizatorów:
• Piotr Kroczek – 790 666 082
• Robert Skawiński – 505 044 139
• Maciej Karwowski – 604 548 339

Ze sportowym pozdrowieniem
Organizatorzy

