
Regulamin II Mistrzostw Polski Masters 
w ramach XVI Memoriału Alfreda Kałuzińskiego, 

Kraków, 31 maja - 1 czerwca 2013 r. 
 
Preambuła  
Naczelną zasadą Mistrzostw Polski Masters jest zasada „Fair Play”.  
Wszelkie decyzje i zachowania organizatorów i uczestników winny być podejmowane według jej 
reguł i zgodne z jej duchem.  
 
1. Organizator 
Organizatorem Mistrzostw na zlecenie ZPRP jest Małopolski Związek Piłki Ręcznej (MZPR) 
wespół ze Stowarzyszeniem dla Freda Przyjaciele (SdFP) 
 
1. Komitet Organizacyjny  
Turniej będzie kierowany przez Komitet Organizacyjny. Decyduje on o harmonogramie 
rozgrywek i odpowiada za wszelkie kwestie związane z turniejem. W skład Komitetu wchodzą:  
Waldemar Gramek (prezes SdFP) – przewodniczący 
Zbigniew Gorączko (prezes MZPR) – wiceprzewodniczący 
oraz członkowie:  
Dariusz Barski, Beata Nowak, Robert Maj, Piotr Król, Michał Spieszny, Wojciech Marcinek  
 
3. Kategorie wiekowe 
MP Polski Masters rzogrywane sąw w dwóch kategoriach wiekowych 
• - zawodnicy urodzeni w roku 1978 i starsi (kategoria +35)  
• - zawodnicy urodzeni w roku 1968 i starsi (kategoria +45) 

 
4. Zgłoszenia zespołów 

• Zgłoszenia zespołów (potwierdzoną wpłatą wpisowego w wysokości 500 zł)) należy 
dokonać do dnia 16 kwietnia.2013 r. podając nazwę zespołu i osobę odpowiedzialną  

• Wpisowe do turnieju należy wpłacić na konto organizatora: Stowarzyszenia Dla Freda 
Przyjaciele, Kraków  nr :48 1910 1048 3402 8591 1121 0001 z dopiskiem MASTERS 
2013  

• Listę zawodników i osób towarzyszących (wg załączonego wzoru) nalezy przesłać  
do 15 maja 2013 r. 

• Organizator w porozumieniu z ZPRP zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji przyjęcia 
zespołu do MP Masters. 

 
5. System rozgrywek 

• Ostateczny system rozgrywek zostanie ustalony i podany po zatwierdzeniu listy 
zgłoszonych zespołów do dnia 6 maja 2013 r. 

• Wszystkie mecze będą rozgrywane zgodnie z „Przepisami gry w piłę ręczną IHF” - edycja 
2011 r. z wyjątkiem odstępstw podanych poniżej 

• Czas gry: 2 x 15 minut (2 min. przerwy). Ew. mecze finałowe o miejsce 3 i 1 - 2 x 20 minut 
(5 min. przerwy) 

• Wykluczenie: 1 minuta.  
• W razie wyników remisowych w meczach wymagających wyłonienia zwycięzcy mecz 

będzie rozstrzygany w konkursie rzutów karnych. 



6. Akredytacje, lista uczestników, odprawa techniczna  
• Akredytacja zespołów odbędzie się w piątek, 30 maja  2013 r. o godz 19.00 w budynku 

Gimnazjum Sportowego nr 47 na os. Handlowym 4 w Krakowie. 
• Akredytacje są obowiązkowe dla każdej drużyny. Akredytacja nie będzie udzielona, jeśli 

nie zostały uregulowane wszelkie należności.  
• Liczba uczestników dla jednej drużyny wynosi maksymalnie 16 osób. 
• Wszelkie rejestracje dodatkowych zawodników (po pierwszej akredytacji) leżą w gestii 

Komitetu Organizacyjnego.  
• Zawodnik nie może znajdować się na dwóch, lub więcej listach zawodników różnych 

drużyn, biorących udział w rozgrywkach.  
• Odprawa techniczna będzie miała miejsce po akredytacji o godz. 19.00, w budynku 

Gimnazjum nr 47. Tam zostaną ostatecznie podane miejsca rozgrywek i harmonogram 
turnieju.  

 
7. Stroje sportowe  
Każda drużyna powinna posiadać dwa komplety strojów w różnych kolorach. Barwy strojów 
będą sprawdzane przez sędziów przed każdym meczem. Jeżeli zadecydują, że barwy są zbliżone, 
to drużyna wymieniona na drugim miejscu w harmonogramie rozgrywek jest zobowiązana do 
zmiany strojów zapewniających odpowiedni kontrast. Zawodnicy muszą grać z jednym i tym 
samym numerem na koszulce przez cały turniej (niezależnie od kompletu stroju).  
 
8. Protokół meczowy  
Przed każdym meczem protokół meczowy powinien być wypełniony, podpisany przez osobę 
odpowiedzialną za drużynę oraz przekazany na stolik mierzący czas.  
 
9. Koordynator  
Komitet Organizacyjny wyznaczy koordynatorów, którzy będą odpowiedzialni za przebieg 
rozgrywek na danym boisku i będą podejmować bieżące decyzje organizacyjne.  
 
10. Sędziowie  
Zawody prowadzić będą sędziowie wyznaczeni przez KS MZPR w porozumieniu z Komitete 
Organizacyjnym.  
 
11. Sprawy dyscyplinarne i protesty  
Wszelkie sprawy sporne należy wnosić do Komisji Dyscypliny. Komisja Dyscypliny składa się z 
członków Komitetu Organizacyjnego. Wszelkie sprawy organizacyjne oraz protesty powinny być 
uzgodnione i rozwiązane przez co najmniej dwóch członków Komitetu Organizacyjnego.  
 
12. Nagrody  
Pierwsze trzy zespoły turnieju otrzymują puchary, medale i dyplomy, pozostałe drużyny 
dyplomy uczestnictwa. Ponadto przewidziane są nagrody dla: najlepszego strzelca, najlepszego 
zawodnika, najlepszego bramkarza i najstarszego zawodnika turnieju. 
Fundatorem nagród jest ZPRP 
 
13. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie interpretację spraw nieuregulowanych niniejszym 
Regulaminem. Ewentualne zmiany będą przedstawione podczas akredytacji.  
 
 


