
 

 

 
 

 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

1. Organizator: Akademicki Związek Sportowy Warszawa 
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/19 

2. Termin i miejsce 
zawodów: 

10.06.2022 r.-12.06.2022 r.  
Obiekty Uniwersytetu Warszawskiego, 02-097 Warszawa, ul. Banacha 2a 

3. Kategorie wiekowe: Młodziczka (2007/2008)  
Młodzik (2007/2008)  

4. Czas gry: 2 x 17 minut; 1 czas na żądanie dla zespołu na mecz; kary 1-minutowe 

5. System gry: W zależności od ilości zgłoszeń. Każdy zespół rozgrywa minimum 4 spotkania. 

6. Zakwaterowanie i 
wyżywienie: 
 

o3Hotel** 
02-758 Warszawa, ul. Mangalia 1;  
 

Pokoje 2-4-osobowe z łazienką, telewizorem i dostępem do Internetu. 
Wyżywienie pełne od kolacji w pierwszym dniu do obiadu w trzecim dniu. 

7. Uczestnictwo: Prawo wzięcia bezpłatnego udziału w turnieju mają zespoły zgłoszone  
w kategoriach młodzik / młodziczka. Organizator finansuje udział maksymalnie 
12 zawodników / zawodniczek i 1 trenera. Liczba miejsc ograniczona!  
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.  

8. Wymagane 
dokumenty: 

W pierwszym dniu trener winien przedstawić organizatorowi komplet 
dokumentów (zgodnie z zapisami regulaminu): 

a) zgłoszenie ostateczne, 
b) wypełnione oświadczenia rodziców/opiekuna dot. stanu zdrowia 

uczestnika, 
c) oświadczenie trenera grupy o odpowiedzialności za uczestników 

podczas trwania wydarzenia. 

9. Zasady 
finansowania: 

Organizator pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem 
zakwalifikowanych zespołów (maksymalnie 12 zawodników / zawodniczek  
i 1 trenera) oraz pokrywa koszty związane z organizacją zawodów. 

10. Zgłoszenia: Zgłoszenia należy wygenerować poprzez elektroniczny system zgłoszeń  
na stronie https://forms.gle/PioLuiUbqQsRxYJUA do środy, 11.05.2022r.  
do godziny 11:00.     

11. Osoby kontaktowe: Dawid Piechowiak – koordynator turnieju,  
e-mail: dawid.piechowiak@azs.pl, tel. 786 136 551 

12. Inne: a) Zawody przeprowadzone są zgodnie z Regulaminem Ogólnym oraz  
w oparciu o przepisy Związku Piłki Ręcznej w Polsce.  

b) Piłki do gry zapewnia drużyna będąca gospodarzem danego spotkania. 
c) Wszystkie zespoły zobowiązane są uczestniczyć w uroczystym 

zakończeniu turnieju, które odbędzie się w niedzielę od 13:00-13:30. 
d) Doba hotelowa rozpoczyna się w piątek o godzinie 16:00. Zespoły 

winny zakwaterować się i zweryfikować do godziny 20:00. 
 

Ze sportowym pozdrowieniem, 

Rafał Jachimiak 
Wiceprezes 

Akademickiego Związku Sportowego Warszawa 


