
 

 

 

PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA– REGULAMIN TECHNICZNY  

1) SYSTEM ROZGRYWEK 

a) Zawody przeprowadzone zostaną w kategorii kobiet i mężczyzn. 

b) Rozgrywki kobiet i mężczyzn w formie turnieju, z systemem rozgrywek dopasowanym do liczby zgłoszonych 

zespołów. 

c) Drużyna, która w czasie rozgrywek odda jeden mecz walkowerem zostaje zdyskwalifikowana  

(jej dotychczas rozegrane mecze zostają anulowane), zajmuje ostatnie miejsce w zawodach i nie przyznaje się jej 

punktów w punktacji generalnej. 

 

2) TRYB ZGŁOSZEŃ 

a) Każda uczelnia ma prawo zgłosić do zawodów jeden zespół kobiecy i jeden męski składający się minimalnie  

z 5 zawodników/czek, a maksymalnie z 8 zawodników/czek. 

b) Zgłoszenia ostatecznego należy dokonać w formie mailowej, zgodnie z informacją zawartą w komunikacie. 

Weryfikacja dokumentów w trybie określonym w komunikatach organizacyjnych. 

 

3) SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW 

a) W zawodach obowiązują przepisy ZPRP. 

b) Czas gry jest skrócony do 2 x 8 minut. Przerwa 5 minut.  

 

4) OBOWIĄZKI GOSPODARZA 

a) Przygotowanie obiektu do rozgrywek. 

b) Przygotowanie stanowiska sędziego technicznego (stolikowego) oraz materiałów do prowadzenia protokołu 

sędziowskiego, prowadzenie protokołu podczas trwania zawodów.  

c) Promocja i informacja o rozgrywanych zawodach. 

 

5) ZASADY UCZESTNICTWA ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19 

a) Zawody organizowane będą zgodnie z obowiązującymi w danym czasie regulacjami prawnymi. 

b) Uczestnicy zawodów (zawodnicy/zawodniczki, trenerzy, kierownicy drużyn) zobowiązani są do przestrzegania zasad 

korzystania z obiektów, na terenie którego organizowane będą zawody AMWiM (pod rygorem dyskwalifikacji  

z zawodów). 

c) W przypadku obowiązkowej kwarantanny lub izolacji, a także podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia wirusem COVID 

wśród osób związanych z reprezentacją (zawodnicy/zawodniczki, trenerzy, kierownicy drużyn), klub zobowiązany 

jest do niezwłocznego poinformowania koordynatora rozgrywek AMWiM o zaistniałej sytuacji. 

d) Drużyny rozgrzewają się na swoich połowach – oddzielnie gospodarze i goście i przebywają w swoich strefach zmian. 

e) Mecze rozpoczynają się bez tradycyjnego uścisku dłoni zawodników i sędziów, bez wspólnego ustawiania zespołów. 

 

6) UWAGI KOŃCOWE 

a) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny AMWiM na sezon 2020/2021. 


