
 

 

 

Regulamin IV Mistrzostw Polski Masters 

w piłce ręcznej 

Lublin 30- 31 maja 2015 r 

 

Termin: 

30-31 maja 2015 r 

 

Miejsce: 

Lublin 

 

Organizatorzy: 

Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie, Red-Star Adventure Sp. z o.o., Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o. oraz Związek Piłki Ręcznej w Polsce 

 

Kategorie wiekowe: 

- mężczyźni 

+35 lat (zawodnicy urodzeni w roku 1980 i starsi) 

+45 lat (zawodnicy urodzeni w roku 1970 i starsi). 

- kobiety 

+33 lat (zawodniczki urodzone w roku 1982 i starsze) 

 

Finanse: 

Wpisowe – 500 zł 

 

Zgłoszenia zespołów: 

Zapisy na Mistrzostw zostaną uznane za wiążące, jeśli zostaną spełnione następujące 

warunki: 

-uiszczenie opłaty w wysokości 500 zł za drużynę  do 30 marca na konto:                                                                     



Nr konta bankowego: 40 1240 5497 1111 0010 5212 2324 Bank Pekao SA 

-wysłanie listy zgłoszeniowej wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego do 15 kwietnia 

2015 r na adres: Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie, ul. Montażowa 16, 20-214 

Lublin z dopiskiem  IV Mistrzostwa Polski Masters w Piłce Ręcznej (decyduje data 

stempla pocztowego) lub email: a.urbaniak@vp.pl  

 

 

 

System rozgrywek: 

-ostateczny system rozgrywek zostanie ustalony i podany po zatwierdzeniu listy 

zgłoszonych zespołów po dniu 15 kwietnia 

-wszystkie mecze będą rozgrywane zgodnie z ,,Przepisami gry w piłkę ręczną” 

-czas gry: 2 x 15 min (2 min przerwy) 

-wykluczenia 1 min 

-w razie wyników remisowych w meczach wymagających wyłonienia zwycięzcy mecz 

będzie rozstrzygany w konkursie rzutów karnych: 

 

Akredytacje: 

-akredytacja zespołów odbędzie się w piątek 29 maja 2015 r. o godz. 19.00 w hali 

„Globus” ul. Kazimierz Wielkiego 8 w Lublinie, 

-akredytacje są obowiązkowe dla każdej drużyny. Akredytacja nie będzie udzielona, 

jeśli nie zostaną uregulowane wszelkie należności, 

-liczba uczestników dla jednej drużyny wynosi max. 16  osób, 

-zawodnik nie może znajdować się na dwóch lub więcej listach zawodników różnych 

drużyn w danej kategorii wiekowej. 

 

 

Zakwaterowanie: 

Możliwe jest zakwaterowanie ekip uczestniczących w MP po obniżonej cenie na hasło: 

Mistrzostwa Polski Masters w hotelach:  

-Hotel*** Restauracja Focus  Al. Kraśnicka 80, Lublin, tel. 81/ 527 00 44,  

-Hotel*** Focus Centrum Konferencyjne ul. Skowronkowa 2, Lublin, tel. 81/ 466 70 

66, 

-Motel **  PZM  ul. B. Prusa 8, Lublin, tel. 81/ 53-34-232, 

 -Hotel* Logos ul. Akademicka 4, Lublin, tel. 81/  533 03 66 

 

mailto:a.urbaniak@vp.pl
tel:81%20527%2000%2044
tel:81%20466%2070%2066
tel:81%20466%2070%2066
tel:81%2F%C2%A0%20533%2003%2066


Stroje sportowe: 

Każda drużyna powinna posiadać dwa komplety strojów w różnych kolorach. Jeżeli 

sędziowie uznają że barwy strojów  są zbliżone, to drużyna która jest wymieniona na 

drugim miejscu w harmonogramie jest zobowiązana do zmiany strojów zapewniający 

odpowiedni kontrast. Zawodnicy muszą grać z jednakowymi numerami na koszulkach 

na obu strojach sportowych. 

 

 

Protokół meczowy: 

Przed każdym meczem protokół powinien być wypełniony czytelnie i podpisany przez 

osobę odpowiedzialną za drużynę oraz przekazany na stolik sędziowski: 

 

Koordynator: 

Organizatorzy wyznaczą koordynatorów, którzy będą odpowiedzialni za przebieg 

rozgrywek na danej hali i będą podejmować bieżące decyzje organizacyjne 

 

Protesty: 

Wszelkie sprawy sporne należy wnosić Komisji Dyscypliny. 

 

Nagrody: 

Pierwsze trzy zespoły w danej kategorii otrzymują medale, puchary i dyplomy, 

pozostałe drużyny puchary i dyplomy. 

Najlepsza siódemka w danej kategorii wiekowej nagrody rzeczowe 

 

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie interpretację spraw nieuregulowanych 

niniejszym regulaminem. Ewentualne zmiany będą przedstawione podczas akredytacji. 

 

 

Wszelkie zapytania:  

Arkadiusz Urbaniak 

tel, 604 931 911 

a.urbaniak@vp.pl  
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